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Пожаревац

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 48/2019 (1.1.49. у
Плану набавки)
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности
број ЈН МВ 48/2019 (1.1.49 у Плану јавних набавки) - поклон пакети за новорођене бебе,
ОРН18411000 – одећа за бебе и малу децу, 33750000- производи за негу беба, доставило је наручиоцу
писани захтев путем e-mail-а дана 16.10.2019. године у 13,15 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се
одговор на следеће питање:
ПИТАЊЕ:
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама молим Вас за појашњење И измену конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности ЈН МВ 48/2019 – поклон пакети за новорођене бебе за
следеће:
Конкурсном документацијом је захтевано да понуђач достави понуду за непромочиве пелене за бебе
величине 2, у паковању од 64 – 72 комада пелена.
Заинтересованом понуђачу сте на питање да ли може бити понуђено мање или веће паковање,
одговорили одрично, односно да “за наручиоца није прихватљиво да се понуде паковања пелена која су
мања или већа од тражених”.
Имајући у виду да квалитет пелена дефинише материјал од којег су израђене, као и моћ упијања
коју поседују, а не број комада у паковању, као и да оваквим начином дефинисања не прописујете
квалитет већ сужавате конкуренцију чиме кршите како начело једнакости понуђача прописано
чланом 10., тако и примарно начело ефикасности и економичности поступка, из члана 9, који прописује
обавезу наручиоца да прибави добра одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност
јавне набавке.
Обавеза наручиоца јесте да захтеви тендера морају бити у логичкој вези са предметом набавке. Логично
је да тражите квалитет, а не број комада у паковању. Према начину на који сте дефинисали захтеве
тендера, понуђач може да понуди и ринфузно паковање, без декларације, у потребном броју комада и
да се његова понуда сматра исправном, док би се понуда понуђача за ставку пелене за већи број комада
у паковању, у оригиналном паковању, које су здравствено исправне, декларисане, не би сматрала
исправном.
Ако је сврха јавне набавке прибављање пакета који ће бити поклон мајкама новорођене деце, примарно
је да садржај пакета мора бити сачињен од артикала који су пуштени у промет у складу са позитивним
законодавством, односно да буду здравствено исправни, у оригиналном паковању и декларисани.
У кесу/торбу коју сте предвидели за паковање артикала који су предмет понуде нема препреке да стану
и пелене које имају незнатно већи број комада од 72, па ни то не може бити препрека да прихватите да
буду понуђене пелене које имају већи број пелена у паковању.
Различити произвођачи имају различит број комада у паковању, што није питање квалитета пелене већ
економичности паковања. Обзиром да је критеријум за одабир понуде најнижа понуђена цена, а
прописан је минимални број комада пелена у паковању који захтевате, у чему је проблем да буде
прихваћен већи број пелена када веће паковање може бити само бенефит за крајњег корисника
пакета?
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У складу са свим наведеним, а примарно поштујући чињеницу да ови пакети иду у лепе сврхе, односно
као поклон новорођеним бебама, молим Вас да извршите измену конкурсне документације тако што
ћете предвидети само минималан број комада пелена у паковању.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће:
ОДГОВОР:
Сви захтеви које је наручилац дефинисао у конкурсној документацији за циљ имају што већи
бенефит за крајње кориснике, односно мајке новоређених беба. Сходно томе дефинисан је и захтев који
се односи на што већи број пелена у једном паковању, а по што нижој цени, што заправо и чини
суштину начела економичности.
Такође, имајући у виду чињеницу да различити произвођачи имају паковања пелена која се
уклапају у захтеве наручиоца из конкурсне документације (64-72 комада пелена), крајње је неоснована
тврдња заинтересованог понуђача о кршењу начела једнакости понуђача и сужавању конкуренције.
Горе наведено ни у ком случају не значи да ће понуда понуђача који понуди ринфузно
паковање, без декларације, и још притом здравствено неисправно, бити прихватљива.
На крају, наручиоцу остаје нејасно у каквој је тачно вези величина паковања са здравственом
исправношћу пелена на које алудира заинтересовани понуђач.
У циљу што је могуће веће конкурентности у предметном поступку јавне набавке, а са жељом
да крајњи корисници добију што квалитетније производе, наручилац ће изменити конкурсну
документацију на странама 33 и 42, у делу који се односи на ставку под редним бројем 12, тако да
гласи:
„1 паковање непромочивих пелена, величина 2, минимум 64 комада“.
Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештавамо вас
да је рок за подношење понуда за јавну набавку број ЈН МВ 48/2019 (1.1.49 у Плану јавних набавки)
– поклон пакети за новорођене бебе, ОРН18411000 – одећа за бебе и малу децу, 33750000- производи
за негу беба, продужен.
Крајњи рок за подношење понуда је 24. октобар 2019. године до 12,00 часова.
Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 7,30-15,30
часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити 24. октобра 2019. године у 12,30 часова, у
просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство овлашћених
представника заинтересованих понуђача.
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник
РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници www.pozarevac.rs.
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