
ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 2393/1
Датум: 02.04.2019. године

Предмет:
Одговор на питања

Понуђачима
Поштовани,

Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку услуга - за јавну набавку мале
вредности – набавка контејнера
ЈНМВ бр. ЈНМВ-Д-06/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:

PREDMET: Primedbe na TD u vezi JNMV – D – 06/2019, nabavke kontejnera V=1,1m3

1. U Vasoj Tenderskoj dokumentaciji navode se Tehnicke karakteristike predmeta javne nabavke,
odnosno kontejnera za smece zapremine 1,1m3 gde se u opisu dna kontejnera kaze:
„Дно контејнера мора бити обло са минималним радијусом R 500, заобљено,
урађено пластичном деформацијом и оребрено са минимум 6 истих ребара.”
Standardom SRPS EN 840-3, 5 i 6 se ne definise oblik i nacin izrade dna kontejnera kao i broj ojacanja
(rebara). Nas kontejner ima 4 rebara na dnu i to na mestima gde funkcionalno ima potrebe a to je pored
nosaca tockova jer je tu najvece opterecenje prilkom manipulacije. Dodatna jos dva orebrenja po sredini
su sasvim nepotrebna osim ako se ne cini ustupak odredjenom ponudjacu.
Bojimo se da su dodatni zahtevi pokusaj da se favorizuje odredjeni ponudjac sto je u suprotnosti sa
odredbama ZJN.

2. Takodje, u Vasoj Tenderskoj dokumentaciji navode se Tehnicke karakteristike predmeta
javne nabavke, odnosno kontejnera za smece zapremine 1,1m3 gde se u opisu poklopca kontejnera
kaze:
„Број хватаљки за отварање поклопца две бочне, лева и десна.”
Opis je nejasan a ako se misli da je potrebno ugraditi dve rucice za otvaranje poklopca Vi bi ste bili
PRVI koji trazi dve rucice, tako da bi korisnik morao obema rukama da otvori kontejner jer jedino rucica
na sredini omogucuje efikasno i lako otvaranje poklopca jednom rukom.

Iz svega gore navedenog, smatramo da trebate da korigujete Tehnicke karakteristike trazenog
dobra i izbacite zahtevani nacin izrade dna i poklopca kontejnera.

U suprotnom bicemo primorani da nasa prava ostvarimo preko Zahteva za zastitu prava
ponudjaca kao i da se obratimo nadleznim institucijama.



ОДГОВОРИ наручиоца:

1. Како сте и сами навели „Стандарди серије ЕН 840- 3/5/6 не предвиђају обавезан

дизајн и технолошки поступак израде контејнера, односно израду и изглед његовог дна,

већ остављају могућност произвођачу да се сам определи какав облик ће имати дно

контејнера“.

Стандарди дају право Наручиоцу да изабере онај тип и техничко решење који њему
одговара, што и представља логично решење да свако купује добра која му требају , а
не добра која му неко намеће.

Наручилац у својој пракси годинама у назад не користи контејнере са равним дном,
који су се код нас показали лоше, мокро смеће се лепи у ћошковима и не може
комплетно смеће да се истресе, остаје течност која нагриза и лим и заштиту, и исти
немају испуст за отпадне течности. Наручилац није начинио повреду конкуренције, јер
захтева контејнере у складу са прописаним стандардом , дизајном , а посебно
техничким решењем који њему одговара, што може потврдити чињеница да је у
поступцима из претходних година, наручилац узимао контејнере са овалним дном, и
имао прихватљиве понуде. Дугогодишњом експлоатацијим се показало да контејнери
са овалним дном и више ребара имају већу чврстоћу и укрућеност што је веома битан
детаљ код овог производа.

Из свега напред наведеног наручилац остаје при својим захтевима из предметне
конкурсне документације.

2. „Број хватаљки за отварање поклопца две бочне, лева и десна.“
Измена је:

Треба да гласи „број хватаљки за отварање поклопца једна на средини поклопца“.

С обзиром на измену и допуну конкурсне документације горе наведену у одговору
под редним бројем 2. у реченици која се налази у оквиру поглавља III техничке
карактеристике, на страни 4. конкурсне документације, продужава се рок за
подношење понуда на 09.04.2019. године.

Срдачан поздрав,

За Комисију
Директор техничког сектора,
Миодраг Луковић с.р


