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Број:5.2-21333 

Дана: 09.09.2020. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у вези са јавном 

набавком мале вредности - Набавка хемикалија за ППОВ, број 65/20, за који је Позив за 

подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 02.09.2020. године 

 

ПИТАЊЕ БР. 1 

 

На страни 8, тендерске документације сте навели да је у случају да се нуде еквивалентни производи, 

уз понуду неопходно доставити, упоредну табелу свих карактеристика, Извештај независне 

лабораторије у Србији са физичко-хемијским анализама, као и узорке понуђених хемикалија. 

 

Ако понуђач нуди управо производе произвођача BASF које тражите, а који су најскупљи на 

тржишту, онда је потребно да се преда само СоА произвођача. 

 

Сматрамо да је ово дискриминишуће према понуђачима који имају могућност да понуде 

еквивалентне производе других произвођача. 

 

OДГОВОР БР. 1  

 

Обзиром да су предмет јавне набавке специјализована хемијска средства, Наручилац је настојао да на 

што јаснији начин опише добра која су предмет јавне набавке, а све у циљу добијања одговарајуће 

понуде.  

 

На позицијама где то није било могуће учинити у пуној мери Наручилац је наводио законску 

одредницу „или одговарајуће“. Навођењем речи "одговарјуће" Наручилац је омогућио свим 

заинтересованим лицима да поднесу одговарјућу понуду, а да би се утврдило да ли је понуда 

„одговарајућа“ неопходно је да Наручилац располаже одговарајућим доказим и узорцима, као што је 

захтевано у конкурсној документацији. 

 

На крају, Наручилац напомиње да ни у једном делу конкурсне документације, нити техничке 

спецификације није наведено да произвођач мора бити искључиво BASF, те одбацује сугестију 

заинтересованог лица као неосновану и остаје при техничким захтевима из конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ БР. 2 

 

Тендер је објављен 02.09.2020., а рок за доставу понуде је 10.09.2020. 

 

Очигледно је да нико од понуђача, који већ од раније немају урађене анализе неке од лабораторија у 

Србији и то по свим наведеним параметрима, неће бити у могућности да поднесу понуду, јер 

једноставно нема довољно времена да се те анализе ураде. 

 

Тако сте ограничили број могућих понуђача, као и број понуда и ускратили могућност да добијете 

економски најповољнију понуду која задовољава техничку спецификацију. 

 

Практично сте довели понуђаче у положај да могу да понуде само производе типа Zetag, а у Србији 

тренутно те конкретне производе може да понуди само једна компанија, што представља директно 

ограничавање конкуренције. 
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Осим тога, све лабораторије које смо контактирали, укључујући и Градски Завод за јавно здравље у 

Београду, су нам рекле да резултати мерења вискозности у великој мери зависе од спољних фактора, 

услова мерења, па чак и искуства лаборанта и да је немогуће да се они добију у тачно задатој 

вредности, већ за исти узорак једног производа могу значајно да варирају. 

 

Услов који сте поставили за емулзије у коме је написано да динамички вискозитет мора да буде тачно 

1500, није могуће доказати било каквом лабораторијском анализом. 

 

ОДГОВОР БР. 2 

 

Рок за подношење понуда је одређен у свему у складу са роковима предвиђеним Законом о јавним 

набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

И поред наведеног Наручилац ће сходно 94. став 1. Закона о јавним набавкама, а у вези са чланом 63. 

став 3. Закона продужити рок за подношење понуда. Нови рок за подношење понуда ће бити је 

14.09.2020. до 11:30 часова. Наручилац ће објавити и Обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

 

Наручилац је техничку спецификацију одредио у складу са својим реалним потребама и са особинама 

које хемикалије морају да поседују обзиром да се користе у свакодневном раду, а имајући у виду 

сврху и намену предмета набавке. Сходно томе, Наручилац захтева одређени квалитет и састав 

добара. Имајући у виду наведену специфичност и значај предмета набавке, а све у складу са чланом 

70. став 1. и 2. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) приликом дефинисања техничких 

спецификација, Наручилац се руководио и начелом обезбеђивања конкуренције јер је датом 

спецификацијом предвидео МИНИМУМ захтева за свако понуђено добро, као и да је сваки тражени 

параметар буде дат у одређеном опсегу. Поред наведеног, Наручилац напомиње и да је План јавних 

набавки Наручиоца јавно доступан документ који се објављује да на почетку сваке године на Порталу 

јавних набавки, а што омогућава  да свако заинтересовано лице благовремено има информацију о 

набавкама добара/услуга/радова које су планирани заједно са оквирним роковима спровођења 

поступка. 

 

Навод заинтересованог лица да су предметном јавном набавком фаворизована добра одређеног - 

једног произвођача, сматрамо неоснованим и последицом погрешног тумачења конкурсне 

документације. На основу наведеног Наручилац остаје при техничким захтевима из конкурсне 

документације. 

 

ПИТАЊЕ БР. 3 

 

Такође, нисмо могли да пронађемо нигде податак о претходним набавкама, па нам није јасно како сте 

дошли до закључка да Вам требају баш наведени Zetag производи. 

 

Да ли стварно постоје раније набавке на којима сте набављали баш те производе и они се показали 

као најбољи? 

 

ОДГОВОР БР. 3 

 

Подаци о прошлогодишњој набавци су јавно доступни на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца, а у складу са Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 

68/15). 

 

С тим у вези, Наручилац само укратко наводи да су производи произвођача Zetag набављени 

прошлогодишњом набавком мале вредности бр. 70/19. 
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ПИТАЊЕ БР. 4 

 

Сматрамо да су СоА произвођача, упредна табела и узорци еквивалентних производа сасвим 

довољни да се, након њиховог тестирања закључи да ли су технички одговарајући или не. 

Стога би требало да избаците захтев за физичко-хемијским анализама лабораторије из Србије како 

бисте у складу са Законом о јавним набавкама, чл 10, омогућили већу конкуренцију и једнак положај 

свим понуђачима (стари Закон по коме сте расписали тендер, у новом Закону то су чланови 7. и 9.) 

 

ОДГОВОР БР. 4 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС 

124/12, 14/15 и 68/15), а у вези са чланом 239. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 

91/19). 

 

Захтеваним физичко-хемијским анализама Наручилац ни у једном тренутку није ограничио 

конкуренцију јер је омогућио подношење понуде било ког заинтересованог лица, за одговарајуће 

производе.  

 

Наведене анализе су неопходне, поред узорака производа и упоредне табеле са поређењем свих 

карактеристика из разлога што Наручилац не жели да има додатне трошкове приликом тестирања 

узорака у смислу да би у том случају морао сам да ангажује акредитовану лабараторију за 

испитивање физичко-хемијских анализа достављеног узорка, а што би произвело додатне трошкове 

за Наручиоца и додатно време. Наиме, Наручилац је дужан да се приликом сачињавања и спровођења 

и извршења предмета набавке води пре свега начелом ефикасности и економичности (члан 9. ЗЈН) 

које каже: 

 

 ,,Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег 

квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. Наручилац је дужан да обезбеди да 

се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и на начин прописан овим 

законом са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке.,,  

 

С обзиром да је сврха предмета ове набавке набавка течних хемикалија за третман комуналних 

отпадних вода и муља на погону за пречишћавање отпадних вода која је од изузетног значаја како за 

Наручиоца тако и за Град Нови Сад, јасно је да се достављањем тражених анализа додатно обезбеђује 

квалитет производа. Тиме се Наручилац обавезује да при куповини постиже највећу вредост 

(квалитет) за новац што је једно од основних циљева јавних набавки. 

 

На основу наведеног Наручилац остаје при техничким захтевима из конкурсне документације. 

. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 65/20 

                                                                                          


