ЈП „ББ Терм“
Бајина Башта
Број: 712/20
Датум: 17.07.2020. год.
На основу чл. 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.

124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) Комисија за јавну набавку у отвореном
поступку бр. ОП 02/20 образована од стране наручиоца ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, даје

Појашњење конкурсне документације у виду одговора на основу Захтева за измену
конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. ОП 02/20 Набавка мрког угља, и то следеће:

Захтев потенцијалног понуђача:
„С обзиром да се ради о великој количинама угља, обраћамо Вам се са захтевом да јавну
набавку број ОП 02/20 - НАБАВКА МРКОГ УГЉА, обликујете у 2 партије и то:
партија бр. 1 - мрки угаљ орах, гранулација 15-30 мм (ДТВ 19.400 кЈ/кг),
партија бр. 2 - мрки угаљ орах, гранулација 15-30 мм (ДТВ 22.500 кЈ/кг).
Обликујући јавну набавку у оквиру само једне партије угрозили сте начела обезбеђивања
конкуренције и начело једнакости понуђача.
Понуђачи који се баве прометом угља, а то могу бити и произвођачи угља, у својој
делатности нуде оне угљеве које производе, односно оне угљеве који су им доступни на
страни понуде.
Пошто предмет јавне набавке чине два предмета која су објективно дељива, јер имају
различите техничке карактеристике, захтевао од наручиоца да предмет јавне набавке
обликује у две независне партије.
Надамо се да ћете нашу сугестију и захтев усвојити, а све горе наведено је у складу са
члановима 10, 12 и 72 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) који је био на снази у време објављивања јавне набавке број ОП 02/20.
Као потенцијални понуђач желим да искористим своје право прописано чланом 63.
ставом 2. Закона о јавним набавкама и укажем наручиоцу на недостатке у конкурсној
документацији.
Уколико наручилац не жели да измени конкурсну документацију, заштиту права ћемо
остварити пред Републичком комисијом за заштиту права.“

Одговор наручиоца: у Програму рада ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта за 2020 годину, а и у
Плану набавки за 2020. годину, планирана је набавка 700 тона мрког угља. Наша
„школска котларница на угаљ“ је ограниченог номиналног капацитета па се у условима
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спољних температура у минусу споро и тешко постиже потребни режим топле воде у
топловодној мрежи. У условима температура нижим од -5º С се споро и практично у
опште и не постиже потребан режим. Зато, као и предходних пар година, набављамо
одређену количину угља са знатно вишом калоријском моћи и нижом тачком паљења и
на тај начин успевамо да брже постигнемо потребан топлотни режим.
Захтев потенцијалног понуђача за раздвајање набавке би имао смисла да се ради о
обједињеној набавци лигнита, мрког угља, дрвне сечке, пелета, мазута и сл.. Овде се ради
о набавци истоврсног добра, односно набавци мрког угља, исте гранулације, а
одређена мања количина мрког угља са нешто вишом доњом топлотном моћи.
У плану набавки није планирана подељена набавка по партијама и измене
конкурсне документације сада неће бити. Ничије право као понуђача није угрожено,
ниједно законско начело није угрожено и никога не спречава да понуди мрки угаљ у
гранулацији „орах“ са ДТВ 19.400 КJ/kg и са ДТВ 22.500 KJ/kg.
Када већ помињемо поштовање начела, морамо напоменути и то да све енергенте
набављамо путем јавних набавки, иако нам ЗЈН омогућава да енергенте набављамо у
складу са чл. 122. став 1. тачка 4) подтачка (2) поменутог ЗЈН.

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац објављује одговор на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.

Дана 17.07.2020. год.,
У Бајиној Башти

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку у
отвореном поступку бр. ОП 02/20
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