РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Комисија јавну набавку мале вредности
Број ЈНМВ: IV 04-404-2/6-2015
Датум: 20.05.2015. год.
НОВИ БЕЧЕЈ
Жарка Зрењанина бр. 8.

ПРЕДМЕТ: Захтев за појашњењем и изменом конкурсне документације за припремање понуда за
јавну набавку одржавања јавне (уличне) расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и
јавних служби, ЈНМВ број IV 04-404-2/6-2015
Комисија за јавну набавку одржавања јавне (уличне) расвете и електроинсталација објеката
локалне самоуправе и јавних служби, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,
број ЈНМВ IV 04-404-2/6-2015, је дана 18.05.2015. примила захтев потенцијалног понуђача за
појашњењима и изменом конкурсне документације.
Питање:
''Поштовани,
на основу члана 63. закона о јавним набавкама обраћамо Вам се ради појашњења конкурсне
документације за јавну набавку „Јавна набавка за прикупљање понуда за јавну набавку услуге
одржавања јавне(уличне) расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних
служби - бр. ИВ 04-404-2/6-2015“, објављену дана 15.05.2015. на порталу јавних набавки.
Увидом у конкурсну документацију на страни 12. као доказ кадровског капацитета тражите личну
карту (очитана) или потврду о пребивалишту којом се потврђује пребивалиште запосленог са
територије општине Нови Бечеј. Наведеним условом кршите основно начело о јавним набавкама,
начело конкурентности и начело једнакости понуђача којим се наводи да је наручилац дужан
да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или
личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из
класификације делатности коју обавља понуђач.
Постављајући наведени услов поступили сте супротно одредбама члана 10. и 12. закона о јавним
набавкама.
У складу са напред наведеним молимо Вас да измените конкурсну документацију у погледу
кадровског капацитета и омогућите понуђачима који имају ангажоване раднике са других
територија да учествују у поступку јавне навбавке.У супротном ћемо бити принуђени да
штитимо
наша
права
пред
Републичком
комисијом.''
Одговор: Увидом у конкурсну документацију, односно у тражени кадровски капацитет као и тражене
доказе за исте, Комисија је закључила да би на овај начин могла да дискриминише понуђаче по
територијалној основи, што је у супротности са чланом 12. Закона о јавним набавкама, те се наведени
доказ '' - Лична карта (очитана) или потврда о пребивалишту којом се потврђује пребивалиште
запосленог са територије општине Нови Бечеј.'' БРИШЕ, те је за доказивање испуњености
кадровског капацитета потребно доставити:
'' - Изјаву о кључном техничком особљу, фотокопија радне књижице или фотокопија уговора, за
лица ангажована на привременим и повременим пословима

- фотокопија личне лиценце са потврдом Инжињерске коморе Србије о важности, са доказом о
радном статусу (фотокопија радне књижице) или уговор о обављању привремених и повремених
послова с тим да уговор мора трајати најмање онолико колико траје уговор.
Такође, Комисија је детаљније дефинисала тачку 3 на страни 8 конкурсне документације, '' Техничке
карактеристике набавке '', те он сада гласи:
'' Припрема, довожење на терен, прикључење и после завршетка манифестације демонтажа и одвожење у
магацин мобилних електричних инсталација, као и двадесетчетворочасовно (24 сата) дежурство најмање
једног запосленог током одржавања следећих манифестација: Сеоске славе у Куману, Сеоске славе у Новом
Милошеву, Сеоске славе у Новом Бечеју, Штрудлијаде у Новом Милошеву, Великогоспојинских дана, ''Тиса
река љубави'', Мотосусрета у Новом Бечеју као и скупова политичког садржаја.''

У осталим деловима Позив и конкурсна документација остају непромењени.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, рок за подношење понуда се мења са 25.05.2015.
године године до 11 часова на 01.06.2015. године до 11 часова, а време отварања понуда са
25.05.2015. године у 13:30 часова на 01.06.2015.године у 12 часова.
Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и
интернет страници Наручиоца.
Председник Комисије:
_______________________
Зора Станисављев

