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ПРЕДМЕТ: Захтев за измену конкурсне документације
У складу са чланом 62. став 2. потенцијални понуђач је указао на евентуалне неправилности у конкурсној
документацији за ЈН бр. 11/2016-01, Набавка уређаја за ласерско мерење брзине кретања возила у дневним
и ноћним условима снимања
Потенцијални понуђач наводи следеће:
Предметном конкурсном документаијом поређене су одредбе члана 10.I одредба члана 12. Важећег Закона о
јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр.124/2012), имајући у виду да је повређено правило начела једнакости
понуђача, као и начело обезбеђивања конкуренције.
Наиме, одредбом члана 10. вазећег Закона о јавним набавкама предвиђена је обавеза наручиоца да у поступку
јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Такође истим чланом, предвиђено је и да наручилац не
може да ограничи конкуренцију, а посебно да не може онемогућавати било којег понуђаћа да учествује у поступку
јавненабавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењемдискриминаторских услова,
техничких спецификација и критеријума.
Привредно друштво SKY TECHNOLOGIES doo из Београда, као понуђач у предметном поступку јавне набавке, и
подносилац овог Захтева, оспорава конкурсну документацију у поступку јавне набавке ЈНМБ број 11/2016-01, у
делу који се односи на Уређаји за ласерско мерење брзине кретања возила у дневним и ноћним условима
снимања, због фаворизовања других понуђача датим техничким карактеристикама из спецификације из следећих
разлога:
Тражена спецификација указује на искљућиво један уређај и то у следећим ставкама чиме искљућује уређај LTI
TruCam:
 Тражен је минимални 36X оптички зум са обавезним моторним зумом и ауто фокусом који је једино
поседује уређај Telix, што јасно указује на неправилности у самој конкурсној документацији и самим тим
захтевамо измену конкурсне документације за јавну набавку брисањем комплетног дела текста који се
односи на оптичке карактеристике камере. Уређај који нуди привредно друштво SKY TECHNOLOGIES doo
поседује камеру од 3,1 mega pixela дан/ноћ високе резолуције и омогућава перфектне снимке те оптички
зум није потребан. Уређај TLASER III произвођача Telix поседује камеру од свега 0,46 Mpix те му је стога
неопходан велики zoom и гломазна оптика.
 Тражени дисплеј је 3,5 inča TFT који поседује само TLASER III. Наш уређај TruCam поседује
мултифункцијски екран осетљив на додир величине 2,7 inča и као такав је новији, савременији и
ергономски прихватљиви од траженог, стога молимо наручиоца да измени ову ставку техничке
спецификације тако што ће величину екрана дефинисати као „2,7 inča или већи“.
 На страни 25/30 конкурсне документације се тражи да се уређај испоручи калибрисан и баждарен са
припадајућим маркицама. Обзиром да се по Правилнику о начину и условима оверавања мерила „Сл.
лист СЦГ“ бр.24/2006 и „Сл. гласник РС“,бр.21/2010) прво и свако следеће оверавање мерила ради уз
обавезно присуство овлашћеног лица из Дирекције за мере и драгоцене метале, потребно је прво упутити
званићан захтев као што закон и предвиђа. Рок за оверавање мерила је 30 дана од дана подношења
захтева (зависи и од метео услова за коришћење писте), што значи да се захтев може послати Дирекцији
тек након потписаног Уговора са познатим наручиоцем (имаоцем мерила) и тек након истека законског
рока за жалбу.
Под претпоставком да се унапред не зна ко ће бити испоручилац и да наручилац жели да има уређај са
Државним жигом у трајности од пуних годину дана, минимални рок за испоруку може бити 45 дана. У случају да
понуђач има оверено мерило на лагеру пре објаве одлуке или потписа Уговора са наручиоцем, поставља се

питње колико дана је Уверење краће од календарске године колико Уверење треба да траје. Напомињемо
да
Уверење издаје на дан, док сеналепница издаје на квартал и по нјој није могуће утврдити датум издавања
Уверења. С тим у вези, молимо да се изврши измена конкурсне документације и јасно дефинише да се оверено
мерило испоручује након минимално 60 дана од дана потписа Уговора.
Подносилац овог Захтева оспорава конкурсну документацију и за јавне набавке ЈНМБ број 11/2016-01 и
због повреде одредбе члана 12. важећег закона о јавним набавкама, из претходно наведених разлога.
Техничком спецификацијом из набавке ЈНМБ број 11/2016-01, онако како је дата у конкурсној
документацији је фаворизован положај искључиво понуђача уређаја TLASER III.
Имајући у виду претходно изнете чињенице, предлажемо да наручилац у целости прихвати изнесене
чињенице и изврши неопходне измене у конкурсној документацији у деловима где је то потребно и тиме омогући
једнаку конкурентност потенцијалних понуђача јер у противном ћемо бити приморани да поднесемо Захтев за
заштиту права у целини и поништење поступка јавне набавке бр. 16/5.
ОДГОВОР КОМИСИЈЕ
Конкурсном документацијом, односно у делу Техничке спецификације, наведен је детаљан опис уређаја
који са само таквим односно бољим карактеристикам испњава све потребе које наручилац има приликом набавке
овог уређаја. Наведене карактеристике нису дефинисане на начин да понуђачи буду ограничени на само један
производ, већ је још и наведено „Уређај са бољим техничким карактеристикама је прихватљив“.
Члан 10. Закона о јавним набавкама обавезује наручиоца да омогући што је могуће већу конкуренцију,
али то са друге стране не значи да има обавезу да техничку спецификацију у поступку дефинише на начин који
омогућава сваком заитересованом лицу да учествује у поступку јавне набавке. Техничка спецификација у
конкрсној документацији дефинисана је првенствено полазећи од објективних потреба наручиоца.
Наручилац остаје при захтеву наведеном у конкурсној документацији.
Уколико сматрате да имате основ за подношење Захтева за заштиту права понуђача исти можете поднети на
следећи начин:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес
за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail
nabavke@valjevo.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет)
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао
знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1)
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2)
назив и адресу наручиоца;
3)
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4)
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5)
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6)
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7)
потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за
заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка
6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за
уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од
стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за
пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове; јавна набавка бр.
11/2016-01;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и
све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена
печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Упутство: на Порталу Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у оквиру банера
„Упутство о уплати таксе“ (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html), на детаљан
начин је описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени од старне РК и која је њихова обавезна садржина.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона о јавним набавкама.

Комисија за јавне набавке

