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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ , ЈНМВ 10/2016
НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА СА ПРАТЕЋОМ МЕДИЦИНСКОМ ОПРЕМОМ ЗА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА
Поводом, електронским путем упућеног захтева за додатно појашњење везано за ЈН бр.10/2016
набавка санитетског возила са пратећом медицинском опремом за Геронтолошки
еронтолошки центар Кикинда, код
Наручиоца заведеног под бр.445/10
10 од 28.11.2016.. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи одговор
( појашњење конкурсне документације)
Питање бр.1:
На основу Вашег одговора на претходна питања понудјача, да постоји више од једног произво
произвођача
возила са траженим карактеристикама, увидом у каталоге произво
произвођача,
ача, установљено је да само један
произвођач
ач испуњава тражене карактеристике возила. Да ли можете да у складу са Законом о јавним
набавкама наведете бар два модела који у свему задовољавају тражене техничке карактеристике?
Одговор

Наручилац је на претходно питање понуђача одговорио следеће:
„Наручилац конкурсном документацијом одредио техничке карактеристике и опрему возила и
исту није ограничио на само један модел и једног произвођача возила, већ је исказујући потребе
установе одредио карактеристике и опрему возила.
Наручилац је у Конкурсној документацији и захтевао предложену радну запремину мотора“.
Одговор који сте навели у питању није објавио Геронтолошки центар Кикинда.
Питање бр.2:
С обзиром да ограничавање конкурентности ограничавањем техничких карактеристика на само једног
произвођача
ача представља нарушавање начела конкуренције што је у супротности са Законом о јавним
набавкама, молим Вас да на основу члана 71. Закона о јавним набавкама прихватите толернацију за
задати ранг кубикаже +/- 5%, чиме се на суштински једнак начин испуњавају функционални захтеви као
и услови из спецификације и тражених стандарда.
Одговор
Понуђац
ац остаје при захтеву наведеном у конкурсној документацији
документацији.
Питање бр. 3:
На основу ког функционалног захтева сте у конкурсној документацији ограничили ранг кубикаже на
2250-2400 ццм, с обзиром да разлиика коју ми предлажемо ни на који начин не утиче не функционалн
захтев а у складу са чланом. 71 закона о јавним набавкама?
Одговор
Санитетска возила због своје специфичности, а превасходно због често екстремних услова
експлоатације, захтевају моторе за које су на тржишту у сличним условима употребе доказане
издржљивости, поузданости и перформанси
перформанси.
Без обзира на задржану снагу мотора са еуро 6 нормом, због многобројних позитивних искустава везаних
за век експлоатације и поузданости код санитетских возила више различитих
читих произвођача чија је
запремина мотора у поменутом опсегу
опсегу, остајемо при захтеваној запремини мотора.
мотора
Такође, наручилац је свеобухватном анализом утврдио чињенично стање да се на тржишту Србије у
понуди налазе најмање четири европска произвођача возила која поседују моторе запремине у
захтеваном опсегу."
У Кикинди 28.11.2016
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