Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/3701
Датум: 21.12.2020. године.
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015”) Комисија за јнмв 26-1.1.12/2020 - „Резервни делови за службена возила“:
Питање заинтересованог лица:
Naime, kao i prethodne godine, ponovo zehtevate UZORKE za odredjene stavke. I to zapravo ne bi bio nikakav
problem, da nas prosle godine niste nepravedno eliminisali iako smo bili NAJJPOVOLJNIJI ponudjac i to samo zato
jer smo vam dostavili sijalicu H7 proizvodjaca WURTH (koji je svetski poznat brend) jer se vasem majstoru nije
dopala. Zato vas sada molimo, da pored stavki za koje zahtevate uzorke, napisete i zeljenog proizvodaca tj neke od
proizvodjaca za koje vas majstor smatra da su odgovarajuci po njegovim standardima.
Jasno nam je da u Zakonu o javnim nabavkama stoji da ne sme da se zahteva odredjeni proizvodjac jer bi to bilo
favorizovanje proizvodjaca, ali mozete napisati recimo za poziciju broj 2 proizvodjaca CASTROL ILI
ODGOVARAJUCE ILI TOTAL ILI ODGOVARAJUCE i tako za svaku stavku za koji zahtevate uzorke. Pogotovo
za sijelice za koje je napisano da zahteva OEM kvalitet. To ostavlja prostor da ponovo budemo eliminisani i zato to
zelimo da predupredimo. Takodje, po zakonu o JN stoji da ponudjac mora da obezbedi sto vecu konkurenciju.

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/3701-2
Датум: 21.12.2020. године.
На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015”) Комисија за јнмв 26-1.1.12/2020 - „Резервни делови за службена возила“:
Одговор заинтересованом лицу:

Наручилац поучен предходних година је добијао резервне делове јако лошег квалитета, те
је изричитог става да у наредним набавкама поред цене као критеријум ће узимати за
обзир и квалитет понуђених артикала све у складу са Начелима јавних набавки чл.9 и
чл.10 ЗЈН.
Под ОЕМ квалитетом се подразумева резервни део за прву уградњу коју захтева
произвођач или заменски у истом квалитету.
Што се тиче бренда или произвођача ауто сијалица: Осрам,Нарва,Филипс или
одговарујући.
Што се тиче моторног уља у опису стоји класификација међународног стандарда од
стране произвођача.
У КД наручилац је навео која возила поседује.

Комисија за ЈНМВ 30-1.1.13/2020

