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СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у отвореном поступку јавне набавке број 3-15/2015-2
Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку у отвореном поступку број 3-15/2015-2 (Образована
Решењем број 3-15/2015-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са
припремањем понуде од 20.08.2015. године.
Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем
понуде за јавну набавку лабораторијског намештаја,број 3-15/2015-2, у складу са чланом 63. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15), достављамо вам одговор.
Питање:
Да ли можете тачно да наведете какви су конкретни услови за страну фирму са европских простора
да учествује на тендеру, с обзиром да је цена, фиксна у динарима, а плаћање се врши према страној
фирми у иностранству (и чија је основна цена дата) у еврима?
Одговор:
Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у динарима.
Није дозвољено да се цена исказује у страној валути.
Наручилац је у конкурсној документацију, у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду,
подтачка 6.16. навео следеће:
„6.16. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у динарима.
Цене које у понуди дефинише понуђач су фиксне током извршавања Уговора и не подлежу
променама ни из каквих разлога.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, са и без пореза на додату вредност са свим
урачунатим припадајућим трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без
пдв-а, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.
Ако понуђена цена укључује увозну царину, испоруку и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у понуди.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92.
Закона.“
Питање:
Да ли потенцијални добављач може понудити робу само за неку од ставки на тендер или мора за
све, с обзиром да се може говорити о условно различитим квалитативним спецификацијама робе
који не мора понудилац да има у свом асортиману (конкретно хаубе су занатска ствар и не израђују
се као типске)? У документацији је то контрадикторно дато на два места у тексту:
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На страни 10.: 6.5. Партије Јавна набавка бр. 3-15/2015-2 “ЛАБОРАТОРИЈСКИ
НАМЕШТАЈ” није обликована по партијама.
На страни 3.: 2.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ је није обликован по партијама.
Одговор:
Прдметна јавна набавка није обликована по партијама.
Потребно је да у понуди, буду понуђена сва тражена добра. Понуда која не обухвата сва тражена
добра сматраће се неисправном и неће бити узета у разматрање.
Питање:
Такође морамо упозорити на спорне чланове Опште напомене за Технички део :
3. Понуда мора да обухвата: а. Испоруку намештаја и свих компоненти до самог места уградње b.
Монтажу свих елемената на следећи начин: I. Монтажа конструкције намештаја II. Остављање
отворених пролаза-канала за провлачење свих инсталација (каблови, цеви). Наручилац посла из
претходног аранжмана са извођачем свих инсталација има уговор по којем је извођач дужан да
заврши све инсталације до крајњих-корисничких места. О овој тачки се пре извођења посла
морају сложити Испоручилац намештаја, Извођач ангажован од стране Наручиоца посла и
Надзорни орган ангажован од стране Наручиоца посла. III. Затварање свих пролаза за
инсталације предвиђеним маскама.
4. На крају изведеног посла направиће се тројни записник сходно тачки 3.b.II о изведеном
послу и међусобним одговорностима и преузетим обавезама у гарантном периоду.
Овим се испоручилац уводи у правну везу са трећим правним лицем без икаквих правних
предуслова и што не би смело да буде пракса, јер може довести до евентуалних проблема у
реализацији посла. У обе тачке ово би требало да буде обавеза наручиоца са једним или другим
правним лицем (јер су уговорима јасно прописане међусобне обавезе).
Одговор:
Делимично сте у праву, али делимично не због специфичне ситуације претходног посла. Наиме,
обавеза претходног испоручиоца (извођача радова) је била испорука инсталација и у намештају.
Како је предмет ове набавке намештај, мора доћи до интеракције претходног и новог извођача, као и
Надзора радова који ће бити супервизија обема странама. Свакако је одговорност Наручиоца да
оствари адекватне услове и да буде спрега претходно поменутима, али управо једино на тај начин се
Наручилац може заштити од претходног и новог испоручиоца у смислу квалитета испоруке и
недвосмислености у одговорности. Наручилац као што сте констатовали не бежи од те
одговорности, али исто тако у интересу свих жели да обезбеди добру комуникацију и квалитетан
резултат.
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Питање:
У делу 3. Хаубе на страни 48., стоје следеће реченице:
Пре почетка израде хауба испоручилац је обавезан да на објекту изврши снимање и потврду
дефинитивних мера за израду. Пре испоруке испоручилац је обавезан је да кориснику прикаже
опрему и примењено техничко решење и материјале са којима корисник треба да се сагласи
што је услов за испоруку на објекат.
Нејасно је из приложеног, како ће наручилац прво одабрати добављача јавном набавком а онда
накнадно одлучивати о томе да ли ће прихватити већ прихваћено решење. Молимо за разјашњење.
Одговор:
Хаубе су саставни део техничке спецификације и понуђач мора у својој понуди назначити техничко
решење описано у делу „Опште напомене–Технички део, тачка 1“ а на основу чега ће наручилац
имати увид у решење које понуђач нуди. Пре уградње изабрани добављач треба да провери
могућност уградње хауба и да покаже представнику наручиоца уживо, како хауба изгледа. Опет
понављамо да функционалност као и естетски део мора бити потврђен на лицу места.
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Доставити:
- Заинтересованом лицу
Објавити:
- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/ и
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs.

