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Додатно појашњење у вези конкурсне документације за поступак јавне набавке мале
вредности – Набавка агрегата, бр. XI-13-404-153/2016

Наручилац је дана 21.10.2016. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за
конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности - Набавка агрегата, бр. XI-13-404-153/2016, које
гласи:
„Да ли под називом "генератор" мислите на комплетну машину (агрегат) или на генератор који је саставни део
агрегата ?
Уколико мислите на комплетну машину везано за порекло из ЕУ позивамо се на члан 72. Закона о јавним набавкама
који гласи: Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које
означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње. Наручилац не може у конкурсној
документацији да назначи било који појединачни робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу.
Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која би за последицу имала давање
предности или елиминацију појединих понуђача, на начин из ст. 1. или 2. овог члана, осим ако наручилац не може да
опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве понудађима. Навођење елемената
попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено рецима "или одговарајуће".
У складу са наведеним молимо да исправите конкурсну документацију. “
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:
У делу конкурсне документације Наручиоца где је наведен технички опис траженог уређаја јасно је описано о
каквом уређају се ради.
Поводом захтева за исправку конкурсне документације, Наручилац напомиње да је навођење речи “или
одговарајуће” обавезно само иза назива одређене конкретне робне марке (типа, произвођача, знака или патента),
што у овој набавци није случај јер се Насручилац није позвао на конретну робну марку.
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