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На основу члана 63. ст.3. Закона о јавним набавкама, а по Захтеву за указивање на
неправилности у конкурсној документацији у поступку јавне набавке, достављеног од стране
заинтересованог лица заведеног под бројем 1360 од 07.10.2019. год. по позиву за подношење
понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници ЈП “Војводинашуме“ и на
Порталу службених гласила РС и базе прописа дана 13.09.2019. за јавну набавку добара бр 71:
Трактори 2019. год. (II) - по партијама, наручиоца ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин,
комисија за јавну набавку, у року предвиђеном за подношење понуда доноси:
I ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у вези са припремањем понуде за јавну набавку
(ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА УКАЗАНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
И НЕДОСТАТКЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ)
Заинтересовано лице је указало на неправилности и недостатке у конкурсној документацији,
наводећи између осталог, да наручиоцу „није битна коњска снага (КС) трактора, као референца
која се тражи. Нема никакве потребе ограничавати снагу за тракторе које је понуђач продао у
предходном периоду. Такође, заинтересовано лице истиче да условљавање и повезивање броја
референци и коњске снаге искључује конкуренцију у конкретном поступку јавне набавке.
Наиме, понуђач је могао да има више продатих трактора одређеног произвођача другачијих
коњских снага од тражених у конкретном случају, односно ван траженог распона и да при томе
испоштује све своје обавезе у погледу гаранције, одржавања и сервисирања тих трактора.
Уколико је понуђач и даље овлашћен да продаје тракторе тог произвођача (што је, такође,
захтев наручиоца из конкурсне документације), те уколико тај произвођач несумњиво има у
свом тренутном прозводном програму управо тракторе које сада набавља наручилац, у
конкретном поступку јавне набавке, нема никаквог разлога да наручилац захтева као референцу
продају одређеног броја трактора баш са одређеним распоном коњских снага. Рецимо, слична је
ситуација са аутомобилима. Да ли чињеница да је понуђач у референтном периоду продавао
само возила од 1800-2200 кубика произвођача Шкода значи да сада није способан да испоручи
возила у распону од 1200-1600 кубика (и обрнуто) истог тог произвођача чији је он овлашћени
продавац за Србију. Сматрамо да је одговор на то питање: Апсолутно НЕ.
Иверач пањева са сврдлом са крилцима се не уграђује на трактор, већ се само просто
прикључује са трактором, односно „качи“ се на исти. Наручиоцу није важно да је понуђач имао
референцу за партију 3 која буквално гласи „трактор минималне снаге 110кW са уграђеним
вертикалним иверачем са сврдлом са крилцима“. Заинтересовано лице је до сада испоручивало
и тракторе и ивераче пањева заједно различитим купцима, али не тако да је иверач био уграђен
фабрички. Ниједна од тих набавки није названа „трактор са уграђеним иверачем“ јер се иверач
не уграђује, већ само прикључује на трактор од стране корисника. Наглашавамо да се гаранција
даје одвојено за трактор (од произвођача трактора) и посебно за иверач (од произвођача
иверача).
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Самим тим, ниједан произвођач трактора нема у свом производном програму трактор са
уграђеним иверачем. Због тога нема разлога да наручилац као референцу захтева трактор са
уграђеним иверачем.
Имајући у виду да понуђач мора бити овлашћен од стране прозвођача који у свом производном
програму мора да има предметне пољопривредне тракторе, нема никакве разлике између тога
да ли је неко продао 2, 3,4 или 5 пољопривредних трактора. Тражени број референци у периоду
24 месеца пре објављивања позива за подношење понуда по посебно одређеним захтеваним
референцама и траженим спецификацијама има само један понуђач у Србији, а свим осталим
потенцијалним понуђачима је онемогућено учествовање у овој јавној набавци. То је последица
тога што наручилац на посебан и непотребан начин одређује предмет набавке – тако што
захтевајући број „адаптираних трактора за шумарство одређене КС, са уграђеним иверачем, а
такве референце има само један понуђач у Србији.
Дакле, заинтересовано лице указује да захтевани пословни капацитет дискриминише понуђаче
и ограничава конкуренцију, противно одредбама члана 76. став 6. и члана 10. ЗЈН, због чега
предлаже да наручилац измени конкурсну документацију у складу са оним на шта му је указало
заинтересовано лице у овом поднеску, применом одредби члана 63 ЗЈН или да обустави овај
поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. став 2. ЗЈН и покрене нови поступак за
све три партије.“
ОДГОВОР:
На основу одредби члана 63. ЗЈН, наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са
оним на шта му је указало заинтересовано лице у овом поднеску.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зоран Петаковић, дипл.инж.шум.

Доставити:
- на Порталу јавних набавки;
- на Интернет страници Наручиоца;
- Сектору за финансије, комерцијалне послове и маркетинг Наручиоца;
- архиви.
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