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ПРЕДМЕТ: Јавна набавка - Хидраулична опрема типа ЛУКАС за опремање помоћног
воза, у отвореном поступку, јавна набавка број 5/2019
Питања и одговори бр. 2
1. Питање:
На страни 5/53 тачка 2.1 пише: „Понуђена добра морају у целини да одговарају захтевима
из конкурсне документације“
На страни 9/53 напомена пише:
„Напомена: све техничке карактеристике могу одступати +/- 2% од захтеваних Произвођач
opreme LUKAS Hydraulik GmbH-Nemačka или одговарајуће“
На странама 6/53 7/53 8/53 и 9/53 у тачки 3.1 дате су техничке карактеристике тражене
опреме. Део захтева је у складу са потребама а део је потпуно безначајан и не утиче на
функционисање опреме.
Ви сте вашим толерантним пољем и спречили куповину опреме која је далеко квалитетнија
по параметрима јер сте све ограничили на 2% плус минус.
На тај начин спречили сте конкурентним фирмама да доставе своје понуде и фаворизовали
LUKAS као јединог могућег производјача опреме а искључили све друге а то асоцира на
поглавље II ЗЈН
У Закону о јавним набавкама члан 72 експлицитно пише „ наручилац не може да користи
нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге
или радове одредјене производње, извора или градње ......“ Молимо вас прочитајте наставак у
ЗЈН
Наш предлог је да техничке спецификације ускладите са ЗЈН и да на тај начин се исправи
претпостављамо ненамерна грешка
Наше питање:
Да ли су техничке спецификације у јн 5/2019 у складу са Законом о јавним набавкама?
Одговор:
Чланом 72. Став 3. ЗЈН предвиђено је да „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
понуђачима.

Чланом 72. Став 4. предвиђено је да „Навођење елемената попут робног знака, патента,
типа или произвођача мора бити праћено речима "или одговарајуће".
Наручилац је у техничкој спецификацији Одељак III (стр.6-10) конкурсне документације
навео техничке захтеве и техничке карактеристике за сваку позицију појединачно, а робни
знак „Лукас“ искористио управо из разлога наведеног у чл. 72. Став 3. ЗЈН , тј. ради ближег
описивања и бољег разумевања понуђача приликом припреме понуда.
У техничкој спецификацији уз назив типа опреме додате су речи : „или одговарајуће“ у
складу са Чланом 72. Став 4. ЗЈН.
Понуђачи који нуде еквивалент треба да доставе одговарајућу пропратну документацију , тј.
технички опис, цртеже, изводе из каталога или сл. на основу којих Наручилац може
недвосмислено утврдити да се ради о еквиваленту.

