НОВИ САД

У складу са чл. 63. став 3. важећег Закона о јавним набавкама, достављамо одговор појашњење на постављено питање које је у вези са припремањем понуде за јавну набавку
бр. Д-150 која се односи на јавну набавку добара – .
ПИТАЊЕ 1: На стр. 4 конкурсне документације сте навели да "код огрлица димензија
д90мм-д225мм могуће ротационо окретање наставка огрлице под углом до 360° у односу на
главни вод..." С обзиром да код произвођача полиетиленских фитинга који су присутни на
тржишту Републике Србије (Euro Standard, Fusion, Georg Fisher, Aliaxis....) само један
произвођач има у свом асортиману седла са окретним наставком и то тачно од дијаметра
d90 па веће, те сматрамо да је овим директно нарушено начело конкуренције.
Уколико сте истраживањем тржишта дошли до другачијих сазнања, молимо Вас да нас
информишете који то произвођачи производе и дистрибуирају на територији Републике
Србије фитинге који одговарају траженим карактеристикама.
Гајимо наду да сте нехотице направили овакве пропусте и да ћете их сходно нашем упиту и
Закону о јавним набавкама кориговати.
ОДГОВОР 1:
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Наручилац је у складу са важећим одредбама Закона о јавним набавкама, руководећи се
својим финансијским могућностима а уз примену начела ефикасности и економичности и
на основу стварних потреба, одредио техничке описе тражених добара и додатне услове.
Захтев наручиоца да предметна добра – огрлице поседују могућност окретања наставка
огрлице под углом до 360° степени у односу на главни вод, произилази из примене начела
ефикасности и економичности а у складу са реалном ситуацијом на терену, јер би у
супротном наручилац морао да предвиди и набави додатна добра (електрофузиона колена
под углом од 45° и 90°) и додатне радове на монтажи истих, што повећава трошкове
наручиоца. На основу досадашњег искуства у набавкама предметних добара, наручилац
има сазнања да добра која испуњавају тражене техничке описе дефинисане предметном
јавном набавком може понудити више потенцијалних понуђача. У складу са наведеним
образложењем, наручилац остаје при наведеној техничкој спецификацији која је описана на
објективан, економичан и начин који одговара стварним потребама наручиоца.
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Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде - бр.1

Факс. 021/481-4305

24.10.2019.

Тел. 021/481-2703

Датум:

Народног Фронта 12/VII

Наш број:

Нови Сад,

Д-150-1

Заинтересованим лицима

Нови Сад, Народног Фронта 12/VII

Ваш број:

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку Д-150
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