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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку мале вредности - набавка
санитарних контејнера са уградњом, набавка број 94/19
Питања:
Питање бр. 1: У тендерској документацији на страни 4 тражен је производ произвођача
,,ЕУРО модул ДС санитарни контејнер ТИП 1161”. Зашто се директно фаворизује одређени
произвођач и његов конкретан тип контејнера? Овиме директно нарушавате конкурентност по
чл.10 Закона о јавним набавкама. Молимо да измените конкурсну документацију да се могу
понудити производи и другог произвођача, дакле или сличан.
Питање бр. 2: У тендерској документацији тразена су АЛУ врата. Могу ли се понудити
адекватна ПВЦ врата уместо АЛУ ?
Питање бр. 3: У тендерској документацији у делу електроинсталација и санитарија позивате
се на ,,еуромодул“ стандард , молим прецизирајте о какавом стандардну је реч ?
Питање бр. 4: У тендерској документацији дат је опис танка где се прво помиње да је
челичан а потом да је од PEHD материјала? Од којег је, молим да се изјасните ?
Питање бр. 5:У тендерској документацији дат је опис танка где су тразене опсивке од ПЦЛ.
Молим прецизирајте ста знаци ПЦЛ ?

Одговори:
Одговор бр. 1: Европска Унија је усвојила Директиву 2019/1161 од 20.06.2019. год. а везано
за стандард контејнера (караткеристике контејнера и које еколошке и друге стандарде треба
да испуњавају). Ако неки други санитарни контејнер одговара тим најновијим стандардима
или сличним, сагласни смо да и они могу конкурисати за ЈН.
Одговор бр. 2:Остајемо при захтеву да буду Алу врата јер се ради о јавном тоалету који ће
користити велики број потрошача, јер смо мишљења да су таква врата дуговечнија.
Одговор бр. 3:Одговор као под тачком један. Ради се о Директиви ЕУ 2019/1161 од
20.06.2019. год. а везано за стандард контејнера (караткеристике контејнера и које еколошке и
друге стандарде треба да испуњавају).

Одговор бр. 4:Ради се о челичном танку који је пластифициран (PEHD).
Одговор бр. 5:Опшивка од ПЦЛ-а је ласерска опшивка за пластифициране контејнере.

Комисија за јавну набавку

