РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Комисија јавну набавку у отвореном поступку
Број ЈНВВ: IV 04-404-18/2015
Датум: 03.09.2015. год.
НОВИ БЕЧЕЈ
Жарка Зрењанина бр. 8.

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова на изградњи
саобраћајнице у улици I Крајишка у Новом Бечеју, број IV 04-404-18/2015 од 04.08.2015.
године
Комисија за јавну набавку радова на изградњи саобраћајнице у улици I Крајишка у Новом Бечеју,
према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, која се спроводи у отвореном
поступку, ЈНВВ број IV 04-404-18/2015, је дана 03.09.2015. године, примила захтев потенцијалног
понуђача за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за наведену набавку,
следеће садржине:
1. На стр. 16/50 стоји:
„Оверен списак најважнијих изведених радова за период који није дужи од осам година за радове са
износима, датумима и листама купаца односно наручилаца, попуњен образац Референт листе о
изведеним радовима са Потврдама (датe у Конкурсној документацији),
доказ: Референт листа, са Потврдама за најмање 10 закљ. уговора, и 10 закључених уговора;“
Питање бр. 1.: да ли се период од претходних 8 година подразумева од момента расписивања
тендера или претходних 8 обрачунских година?
Питање бр. 2.: да ли ће понуђач испунити наведени услов уколико докаже да је изводио радове на
реконструкцији, санацији, одржавању коловозних конструкција, а који су истоврсни радовима који су
предмет јавне набавке?
Одговор бр. 1.: период који није дужи од осам година подразумева период од 8 година, рачунајући од
момента расписивања тендера;
Одговор бр. 2.: Понуђач ће испунити наведени услов уколико докаже да је изводио и радове те врсте .
2.

Молимо вас да прецизирате на какве се трошкове мисли у Образцу структуре цене са стр. 43/50?
Одговор: У Техничким карактеристикама Предметне Конкурсне документације, став 11 и 12., на
стр. 11/ 50 је одређено да:
„Понуђене јединичне цене утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, енергената и др.

елемената који су важили на тржишту у моменту давања понуде и након закључења уговора није могућа
њихова измена ни из каквог разлога.
У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач ће укључити све трошкове које
има у реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку (трошкове транспорта и
друге трошкове),“
а што је предвиђено и ставом 4 и 5. тач. 10. Упутства датог понуђачима како да сачине понуду, на стр.
27/50, као и чл. 4. став 2. и 6. став 2. Модела уговора, на стр. 45/50, односно све наведено управо и
опредељује врсту трошкова које понуђач може да искаже у Образцу структуре цене.

3.

На стр. 17/50 стоји између осталог да се доказ о техничком капацитету понуђача доказује:
„2. Доказ о основу коришћења:
- за ред. бр. 1. - Асфалтна база: пописна-инвентарна листа ако је поседује у власништву или
уговор о пословно –техничкој сарадњи (пружању услуге и др.), уколико се користе услуге
асфалтне базе;

- за ред. бр. 2 – 16.: саобраћајна дозвола ако је поседује у власништву или уговор о закупу,
уколико се користи по основу уговора о закупу;“
Питање 3.: да ли ће понуђач испунити наведени услов у погледу техничког капацитета уколико
приложи уговор о закупу за сву механизацију коју нема у свом власништву, а која је захтевана
тендерском документацијом?
Конкретно, да ли се и поседовање асфалтне базе може доказати Уговором о закупу у коме ће бити
наведено да ће иста, као и сва остала механизација која је предмет Уговора о закупу бити на
располагању Понуђачу до краја реализације уговора, а у случају да Понуђач добије посао од
Наручиоца?
Одговор бр. 3.: Да, понуђач ће испунити наведени услов.
4. На стр. 16/50 под тачком 5 стоји:
„С обзиром на то да су предмет набавке радови на изградњи саобраћајнице у улици I Крајишка у
Новом Бечеју, доказ за услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона је предвиђен посебним прописом: доказ је
важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - важећа
лиценца за 1 (једног) одговорног извођача радова, и то:
а) лиценца за 1 (једног) одговорног извођача радова: лиценца број 410 или 412 или 413 или 415 или
418 или 419 или 712 или 812;
б) доказ да је лиценца за одговорног извођача радова важећа – издат од Инжењерске коморе Србије;“
Напомена: на основу чл. 76 ст. 2 ЗЈН јасно је дефинисано „Наручилац у конкурсној документацији
одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног,
техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.“
Имајући наведено у виду молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију обзиром да
захтеване лиценце одговорних извођача могу бити додатни а никако обавезан услов у поступку јавне
набавке.
Одговор бр. 4.: Имајући у виду предмет јавне набавке, Комисија Наручиоца врши измену Конкурсне
документације у делу који се односи на доказивање услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона, као и
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета, и измењену
Конкурсну документацију ће поставити на Портал ЈН и интернет страници Наручиоца.
Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и
интернет страници Наручиоца.
Председник Комисије:
_______________________
Милица Нешић

