ЈП „ББ Терм“
Бајина Башта
Број: 727/20
Датум: 22.07.2020. 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 докуемнтације за јавну набавку у отвореном поступку бр. ОП 02/20 Набавка мрког угља, и то следеће:

Захтев потенцијалног понуђача:
„Са дужним поштовањем смо прочитали Ваш одговор на наш захтев за измену конкурсне
документације и даље остајемо при захетву да извршите измену и да јавну набавку ОП
02/20 набавка мрког угља обликујете у две партије.
Образложење:
Неспорно је да се ради о мрком угљу, али је такође неспорно да се ради о два различита
типа мрког угља у складу са стандардом СРПС ИСО 2950:2013 на шта указују и тражени
параметри из техничке спецификације (укупна влага, садржај пепела, садржај укупног
сумпора, доња топлотна вредност).
За мрки угаљ – орах 15-30 мм доње топлотне вредности 19.400 кЈ/кг на територији
Републике Србије и региона има више произвођача који могу задовољити наведену
техничку спецификацију.
За мрки угаљ – орах 15-30 мм доње топлотне вредности 22.500 кЈ/кг са садржајем пепела
максимум 4% и садржајем укупног сумпора не постоји ниједан произвођач на територији
Републике Србије и региона да производи такав угаљ, већ се ради о угљу који се можда
производи на територији далеке Индонезије, односно можда на територији Руске
Федерације.
Из горе наведених чињеница обликујући јавну набавку само у једној партији ограничили
сте конкуренцију јер не дозвољавате ни произвођачима угља који имају у својој
производњи угаљ доње топлотне вредности 19.400 кЈ/кг да равноправно учествују у
јавној набавци.
Не обликујући јавну набавку у две партије угрозили сте начело ефикасности и
економичности у складу са чланом 9. Закона о јавним набавкама.
Из свега горе наведеног недвосмислено је да у Вашем одговору бр. 712/20 од 17.07.2020.
године објављен на порталу јавних набавки 20.07.2020. године не стоји Ваш став да
„ничије право као понуђача није угрожено, ниједно законско начекло није угрожено и
никога не спречава да понуди мрки угаљ у гранулацији „орах“ са ДТВ 19.400 кЈ/кг и са
ДТВ 22.500 кЈ/кг.“
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Одговор наручиоца: Морамо да напоменемо да смо Одговор бр. 712/20 објавили на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници 17.07.2020. године, а не 20.07.2020.
године.
Комисија и даље остаје при мишљењу да конкурсном документацијом никако
нису угрожена начела из чл. 9-13. ЗЈН. Такође, члановима 80. и 81. ЗЈН и конкурсном
документацијом сачињеном у складу са наведеним законом и подзаконским прописима,
дата је могућност заједничке понуде и понуде са подизвођачем. Опет напомињемо да
енергенте, односно гориво набављамо ради производње топлотне енергије и исте у
складу са чл. 122. став 1. тачка 4) подтачка (2) можемо набавити и без примене одредби
ЗЈН, али, као што смо навели и у претходном одговору бр. 712/20 од 17.07.2020. године,
одлука је да обезбедимо јавност и транспарентност поступака набавке енергената.
Као што смо и на предходни захтев одговорили, у Програму рада ЈП „ББ Терм“
Бајина Башта за 2020 годину, а и у Плану набавки под шифром 09111100 (јавна набавка
бр. ОП 02/20), планирана је набавка 700 тона мрког угља. И дали смо образложење зашто
набављамо одређену количину мрког угља у гранулацији орах ДТВ 19.400 KJ/kg., а
нешто мању количину мрког угља у гранулацији орах ДТВ 22.500 KJ/kg.
Захтев потенцијалног добављача за раздвајање набавке на 2 партије је разумљив
али није оправдан, односно није обавезан јер се овде ради о набавци мрког угља, исте
гранулације, а то што се тражи одређена мања количина мрког угља са нешто вишом
доњом топлотном моћи и јесте специфицирано у тачци 2 за набавку. Али то није разлог
за раздвајање набавке у 2 партије. Тврдња да је нарушено начело економичности и
ефикасности у складу са чланом 9. Закона о јавним набавкама просто не стоји. Тврдња
да је ограничена конкуренција јер не дозвољавамо произвођачима угља из окружења који
у својој производњи имају само угаљ ДТВ 19.400 KJ/kg. да равноправно учествују у
јавној набавци, напросто није тачна. Нико не спречава произвођача угља а ни трговце
угљем да купе мрки угаљ у гранулацији орах са ДТВ од 22.500 KJ/kg. и понуде набављачу
у поступку јавне набавке. Такође нико никога не спречава да достави заједничку понуду
или понуду са подизвођачем који има угаљ наведених карактеристика.
Такође, напомињемо да Јавно предузеће „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта није Тело за
централизоване јавне набавке нити Управа за заједничке послове (чл. 48. и 49. ЗЈН) да би
били дужни, увек када је то могуће, поступак јавне набавке обликује по партијама.
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 22.07.2020. год.,
У Бајиној Башти
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку у
отвореном поступку бр. ОП 02/20
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