ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
Пиб: 100187770
Матични број: 08171963
Шифра делатности: 4211
Текући рачун: 205-265920-56 кoд Комерцијалне
банке а.д Београд

Број: 3031/4507
Датум: 29.05.2020. године
На основу питања везаних за ЈН 02/20-ОП Путне боје-Боја за путеве, разређивач за боје И стаклене перле
достављамо одговор:
ПИТАЊЕ 1:
У оквиру конкурсне документације на страни 23 захтевате да понуђач у претходне три године ( 2017,
2018. И 2019. ) остварује позитиван финансијски резултат-нето добитак, за сваку годину посебно. Узимајући у
обзир да од понуђача захтевате средства обезбеђења за озбиљност понуде као И за добро извршење посла,
а такође захтевате да понуђач није био у блокади у претходних годину дана од дана објављивања позива на
Порталу јавних набавки, сматрамо да је овај услов непотребан И да се претходно наведеним захтевима дају
довољне гаранције за квалитетно И поуздано извршење посла, те захтевамо да извршите измену конкурсне
документације.
ПИТАЊЕ 2:
Наручилац је одредио у конкурсној документацији додатни услов пословног капацитетом тачка 5.
наводећи да је у последње три године (2017., 2018. и 2019. г.) понуђач испоручио добра која су предмет јавне
набавке минималне укупне вредности 22.000.000,00 динара без ПДВ-а (тражи се вредност испоручених
добара, а не вредност из закљученог уговора). Овако постављен услов дискриминише мала и средња правна
лица која су тек узела учешћа на тржишту јавних набавки, борећи се са конкуренцијом. Вредност испоручених
добара је предимензионирана и не представља гаранцију квалитета боја и доброг извршења посла.
Наручилац се може увек заштити средствима обезђења у вези са испуњењем уговорних обавеза, а тражени
ниво квалитета добара може достићи кроз прецизно дефинисање техничких спецификација.
С тога вас молимо да и новим понуђачима, у овом случају заинтересованим лицима, укажете
поверење и од овог услова одустанете, чиме ћете поступак ове јавне набавке учинити конкурентнијим и тиме
доћи до најповољније понуде. Једино у конкурентном поступку наручилац може добити тражени квалитет за
најмање јавних финансијских средстава.
ПИТАЊЕ 3:
Наручилац је у делу техничке спецификацији прописао да Паковање мора бити: 30 кг, 5 литара, 25
кг...Потребно је да наручилац дозволи одступања за сва паковања у износу од +-20 % имајући у виду да
многи произвожачи имају другачија паковања. Да би поступак учинио конкурентнијим, потребно је да
наручилац измени овај услов теничког капацитета и прилагоди га широј конкуренцији, наводећи параметре за
одступање (од –до) који такође могу задовољити потребе наручиоца.
ОДГОВОР 1, 2 и 3:
Одговор дат кроз измену конкурсне документације. Наручилац прихвата сугестије потенцијалних понуђача у
скалду са Чланом 10. и Чланом 12.Закона о јавним набавкама.
ПИТАЊЕ 4:
У техничкој спецификацији је тражено да за понуђену жуту сиву, плаву и црвену боју за путеве је
потребно доставити техничке листове и Извештаје о испитивању који могу бити издати од именованог тела за
оцењивање усаглашености из Републике Србије (нпр. "Институт за испитивање материјала" Београд или др.)
или из иностранства (BAST или AETEC или BSI ili LABORATOIRE DES PONNTS ET CHAUSSEES ili TUV или
др). Наиме овај захтев је непотребно и без основа постављен јер се у основи свих боја налази бела боја, те
стога сматрамо да је наручиоцу једино корисно да доставимо сертификат о испитивању беле боје. Остале
боје сиве, плава, црвена у поступку производње настају из беле боје, па њихова декларација у својој
структури нема никаквих разлика у карактеристикама, те због тога није потребно за њих тражити техничке
листове и Извештаје о испитивању. На овај начин непотребно се поскупљује понуда.
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ОДГОВОР 4:
Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације из разлога што налоге за рад добија од
свог Инвеститора односно Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада која од
ЈКП“ПУТ“-а Нови Сад захтева наведене Извештаје о испитивању.
Одговори су саставни део конкурсне документације.
О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним
набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

