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Дом за смештај одраслих лица Кулина 18214 Кулина (у даљем тексту:Наручилац) у складу са
одредбама чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и
68/2015) на захтев за изменом и појашњењем документације заинтересованих лица везано за
набавку дизел агрегата за потребе Дома у Кулини ( ОРН 31127000 Генератори за ванредне
ситуације ) за потребе Дома у Кулини даје следеће одговоре на постављена питања:

Pitanje 1
Vaš zahtev je da emisija izduvnih gasova bude faza 2.
Ta faza prevaziĎena i menja faza 3A. Nekada faza 2, danas faza 3A po direktivama EU je obavezna za
agregate koji su u stalnom radu ili su mobilni dok je za stacionarne agregate koji su rezervni izvor
napajanja a što je kod vas slučaj , dozvoljeno koristiti agregate sa motorima bez klase emisije izduvnih
gasova tzv no emission. TakoĎe, u Srbiji ne postoji zakonska regulativa koja zabranjuje ili ograničava
korišćenje motora u agregatima bez klase Stage II tako da vas molimo da taj zahtev izbacite iz
konkursne dokumentacije.
Захтев Наручиоца да генерација мотора буде Stage2, дефинисана је потребом да за објекат
велике важности, ДЕА буде погоњен поузданим дизел мотором новије генерације обзиром да су
Stage2 дизел мотори као такви у употреби након 2003 док се за дизел мотори класе "non
emission" који немају никакво смањење емисије издувних гасова могу употребљавати и веома
застарели мотори (развијени пре висе деценија). Са друге стране као социјална установа због
структуре корисника који се налазе на смештају и специфичности захтевамо ДЕА са мотором
који има значајно умањене емисије NOx , CO као и чврстих загађујућих честица. Наручилац не
прихвата захтев за променом.
Pitanje 2
Vaš zahtev je da je proizvoĎač dizel motora prisutan u Evropi i da je izlistan u listi Evropske
Asocijacije ProizvoĎača Dizel Motora na sajtu www.euromot.eu.
Evropska asocijacija proizvoĎača motora ne postoji. Navedeni sajt je sajt evropske asocijacije
proizvoĎača motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Navedena asocijacija je nevladina organizacija
registrovana kod EU a nikako oficijalna agencija ili institucija EU ili Republike Srbije. Članstvo u ovoj
asocijaciji je na dobrovoljnoj oslovi tako da ne može biti dokaz kvaliteta proizvoĎača motora. Na sajtu
pomenute asocijacije piše da njihovi članovi pokrivaju 85 % EU te vas molimo da odustanete od ovog
zahteva.
Наручилац остаје при захтеву да произвођач дизел мотора буде наведен у списку од више
од 40 реномираних произвођача истих окупљених у независној и непрофитној
EUROMOT асоцијацији која окупља све значајне произвођаче дизел мотора заступљених у
Европи кроз производне и сервисне активности . Наручилац сматра да се искључиво избором
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произвођача дизел мотора који је присутан у Европи омогућава одрживост будућег
вангарантног одржавања, набавке резервних делова и техничке подршке.
Pitanje 3
Konkursnom dokumentacijom zahtevate atest o cinkovanju akreditovane laboratorije tip sertifikata
ISO 10474. Molimo Vas da dozvolite da atest za cinkovanje agregata bude u skladu sa EN 10204, ako
ostajete pri zahtevu molimo Vas da dozvolite da dostavimo atest uz proizvod prilikom isporuke.
Поштовани стандард EN 10204 који тражите односи се на Прохромски нерђајући лим а не на
цинковање лима. . Наручилац не прихвата захтев за променом.
Pitanje 4
Konkursnom dokumentacijom zahtevate da dostavimo sertifikat o kvаlitetu ISO9001 za proizvoĎača
ureĎaja sa obimom akreditacije za projektovanje, proizvodnju i servisiranje Load Bank ureĎaja. Da li
ćete prihvatiti da uz ponudu dostavimo potvrdu od proizvoĎača Load Bank da su u procesu
realizacije?
То што је произвођач у поступку добијања ISO9001 сертификата не значи и да ће успети у томе.
Наручилац не прихвата захтев за променом.
Pitanje 5
Vaš zahtev je da dostavimo fotokopiju ovlašćenja proizvoĎača za ugradnju motora u agregate kao i
servis istih . Da li prihvatate ovlašćenje od dilera jer se motori kupuju od njih?
Наручилац сматра да је једино су меродавни сертификати издати од стране произвођача мотора
и зато Наручилац не прихвата захтев за променом.
Напомињемо да сходно одредбама ЗЈН сваки наручилац има законску обавезу да у поступку
јавне набавке омогући што већу конкуренцију, међутим, са друге стране сваки конкретан
поступак јавне набавке спроводи се у циљу задовољења објективних потреба наручиоца, а на
основу Конкурсне документације којом се дефнишу захтеви који одговарају таквим потребама.
Обавеза обезбеђења наручиоца што је могуће веће конкуренције не може се тумачити на начин
који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом понуђачу омогући учешће у
поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке, као ни о квалитету
добара који су предмет исте.
У складу са тим преносимо указ Републичке Комисије за заштиту права понуђача у поступку
јавне набавке везано за тражену техничку спецификацију од стране наручиоца: „Наручилац
сваки конкретан поступак јавне набавке спроводи у циљу задовољења објективних потреба, а
на основу конкурсне документације којом дефинише захтеве који одговарају таквим потребама.
Сходно томе, обавезу обезбеђења што је могуће веће конкуренције се не може тумачити на
начин који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу омогући учешће у
поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке, као ни о квалитету
добра који је предмет исте. Последица омогућавања што је веће конкуренције би била да
захтеви из конкурсне документације често не би одговарали реалним потебама наручиоца, већ
би одражавали економске интересе понуђача”.

__________________
Драган Милетић дипл. прав.
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