Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине

Број: 404-02-71/2015-06

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 21.12.2015.

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈН МВ 23/2015 - 24315000 Разне неорганске хемикалије; 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије;
38434560 - Хемијски анализатори
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12,
14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 23/2015 - Набавкa
хемикалија, достављамо Вам одговор на следећe питањe:
Poštovani,
Vezano za gore navedenu javnu nabavku, primetili smo da je je budžet za partiju 3 na kojoj
planiramo da učestvujemo:
"Партија 3 – Стандардни за пехаметар и пратећа опрема произвођача ,,Radiometer и
Dionex“,
2015; Процењена вредност је 1.094.000,00 динара без ПДВ-а. Шифра из О.Р .Н. је:
38434560 -Хемијски анализатори"
Prethodna JNMV 17-2015 koja je obuhvatala istoimene stavke kao u sadašnjoj partiji br. 3, bila je
to partija broj 5 za koju je naša ponuda tada ocenjena kao neprihvatljiva Vašom odlukom iz
priloga, bila je budžetirana na 1.394.000,00 dinara.
Napominjemo da se radi o identičnim stavkama i količinama, pri čemu je budžet znatno snižen.
Molimo Vas da nam odgovorite da li se radi o grešci ili je budžet za partiju zaista smanjen?
Ukoliko jeste napominjemo da nismo u mogućnosti da Vam dostavimo našu ponudu.
Takođe napominjemo da smo za JNMV 17-2015 postavili pitanje (vidite prilog Email) na koje
nismo dobili odgovor a tiče se upravo razloga zbog kog je naša ponuda proglašena
neprihvatljivom, a koje glasi:
"Poštovani,
Vezano za gore pomenutu nabavku i garantni rok obaveštavamo Vas da u tenderskoj dokumentaciji
stoji da je garantni rok u skladu sa rokom proizvođača i da minimalni zahtevani garantni rok
iznosi 24 meseca, s tim u vezi Vas obaveštavamo da je garantni rok za tražene stavke (za partiju 5),
kod proizvođača opreme 6 meseci obzirom da se radi o potrošnom materijalu a ne o opremi.
Najljubaznije Vas molimo da izvršite izmenu tenderske dokumentacije u skladu sa garantnim rokom
koji propisuje proizvođač a to je 6 meseci, za sve tražene stavke u partiji broj 5.
Unapred se zahvaljujemo,"
na postavaljeno pitanje nismo dobili odgovor.
Molimo Vas da nam odgovorite na pitanje vezano za ЈН МВ 23/2015" i budžet.
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Одговор:
Процењена вредност је урађена на основу истраживања тржишта. Наручилац пре покретања
поступка за сваку набавку засебно, па тако и за поступак ЈН МВ 23/2015 врши истраживање
тржишта, а све у складу за Законом о јавним набавкама, при чему се долази до различитих
тржишних вредности у тренутку покретања набавке. Са становишта комисије за предметну
јавну набаваку неспорно је да на вредност робе утиче и дужина гарантног рока, који је
различит у односу на предходну набавку коју помињете.
Иако комисија није надлежна за давање одговора за друге и претходне поступке, прегледом
конкурсне документације установљено је да је Ваше питање стигло након рока предвиђеног
чланом 63. ЗЈН (Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) у коме је комисија била дужна да
да одговор.

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку ЈН МВ 23/2015
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