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Питање понуђача од 17.01.2018. год.:
1.У оквиру техничких спеификација за одређена средства су навођени сировински састави и
тежине без назначених дозвољених одступања која закон и стандарди прописују.
Уколико се захтевају одређене вредности без дозвољених одступања крши се члан 72 ЗЈН,
јер такав захтев представља навођење спецификације одређене производње.
У том смислу, претпостављамо да сте подразумевали дозвољена одступања од 5% које
стандарди прописују, па Вас молимо да то и потврдите.
2.У оквиру конкурсне документације се захтева достављање узорка за ставку бр 1 – радно
одело зимско.
У опису је поред осталог наведено да одело има везени знак и логотип Ј.П. „Водовод и
канализација“ – Лозница.
Обзиром да у документацији није наведен изглед знака и логотипа, претпостављамо да не
треба достављати извезен знак и логотип, па Вас молимо да то и потрдите.
У супротном, потребно је да допуните документацију објављивањем изгледа знака и логотипа
који треба да се извезе и сходно допуни, примерено продужите рок за достављање
понуда.Молимо Вас да размотрите могућност и да извршите измену конкурсне документације
како би потенцијални Понуђач могао да учествује у јавној набавци и достави исправну
понуду.
Одговор наручиоца:
1.наручиоцу је неопходно одело шивено од тканине тачно захтеваних карактеристика-грамаже
275гр.(без одступања) због специфичних услова рада својих раника на терену. Наручилац не
крши члан 72.ЗЈН јер није навео нигде произвођача тканине и истраживањем тржишта и
дугогодишњим искуством куповине ХТЗ опреме утврђено је да на тржишту постоји више
понуђача који имају одела шивена од овакве тканине. Такође, у складу са ЗЈН, понуђач
уколико није у могућности да испуни све захтеване услове које је наручилац навео, увек има
могућност да поднесе заједничку пoнуду са другим понуђачем и да тако испуни све захтеване
услове наручиоца.
2.приликом достављања узорка ставке 1.-радно одело зимско-није потребно да на њему буде
извезен захтевани логотип. Логотип ће имати обавезу да извезе на оделима само понуђач са
којим буде заклључен уговор.
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