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Потенцијални понуђач је дана 20.10.2019. године упутио Захтев за додатним 

информацијама и појашњењима у вези конкурсне документације за јавну услуга 

изнајмљивања клизалишта са природним ледом у Бачкој Паланци, број ЈН 30/2019. 

Наручилац на  постављенa питањa, доставља следећe одговорe: 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1: 
 
Под тачком 1.RASHLADNI UREĐAJ 150KW – YORK YLAE TEMPO - AIR COOLED LIQUID 
CHILLERS WITH SCROLL COMPRESSORS STYLE A (180-465KW) 
 Наручилац је у тачки 1.навођењем одређеног произвођача, прекршио члан 72. 
Закона о јавним набавкама, који гласи: 
„Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или 
стандард које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или 
градње.“ Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који 
појединачни робни знак, патент или тип, ноити посебно порекло или производњу. 
Навођењем елемената попут робног знака,патента,типа или произвођача мора бити 
праћено речима „или одговарајуће“. 
Као заинтересовано лице, сматрамо да је овакво одређивање техничке спецификације за 
предметну јавну набавку противно ЗЈН, јер услове може да испуни само понуђач који 
поседује оопрему од тачно одређеног наведеног произвођача, јер је наручилац изоставио 
„или одговарајуће“, док остали понуђачи који располажу са опремом другох произвођача, 
бољих карактеристика, не могу да учествују у предметној јавној набавци. 
Наиме, чланом 10. ЗЈН предвиђено је да наручилац не може онемогућавати учешће 
понуђача, неоправданом употребом дискриминаторских услова у Техничкој 
спецификацији. Наручилац је дужан да одреди услове који  не дискриминишу понуђаче, 
не ограничавају конкуренцију и не фаворизују одређеног произвођача. 
 
ОДГОВОР БРОЈ 1: 
Одговор на ово питање дат је кроз Измене и допуне конкурсне документације-први пут. 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 2: 
 
Под тачком 2. Расхладни тепих (димензија, димензија цевне мреже) су тачно наведене 
димензије, и то за транспорт, за рад, одређене димензије сваке кутије, ширина сваке 
траке цевне мреже, а што сматрамо такође дискриминаторски, јер се функционалност и 
рад клизалишта може остварити и са димензијама које одступају од тачно наведених, јер 
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пуштање клизалишта у рад и његово несметано фукционисање може да се оствари и 
употребом и других димензија цеви и трака, а посебно није јасно зашто је за транспорт 
одређена димензија као и тачно одређена димензија сваке кутије, јер то није битно за 
функционисање и рад клизалишта. 
Сматрамо да одређивање дискриминаторских услова и навођење произвођача опреме у 
техничкој спецификацији за предметну јавну набавку противно закону, и на основу свега 
наведеног, сматрамо да наручилац мора да промени услове у техничкој спецификацији, 
тако да не дискриминишу понуђаче и не фаворизују одређеног произвођача опреме, као 
и да не ограничавају конкуренцију, и предлажемо наручиоцу да отклони неправилности 
на које је указано овим захтевом  и измени конкурсну документацију за предметну јавну 
набавку и то у делу под редним бројем: 
3.ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КЛИЗАЛИШТА. 
Уколико наручилац не прихвати наведене примедбе и не изврши потребне измене 
конкурсне документације у делу под редним бројем 3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА И 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КЛИЗАЛИШТА, ради отклањања наведених 
дискриминаторских фактора, бићемо принуђени да уложимо Захтев за заштиту права на 
садржај конкурсне документације Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 
јавних набавки. 
 
 ОДГОВОР БРОЈ 2: 
Одговор на ово питање дат је кроз Измене и допуне конкурсне документације-први пут. 
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