РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
НОВИ БЕЧЕЈ
Број ЈН : IV 04-404-6/2017
Датум: 13.04.2017. год.

ПРЕДМЕТ Измене и допуне Конкурсне документације за јавну набавку радова на уређењу простора и
фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, ЈН бр. IV 04-404-6/2017
Дана 11 и 12.04.2017. године Комисија општине Нови Бечеј, образована за спровођење отвореног поступка
јавне набавке радова на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, према предмеру
радова и техничким карактеристикама набавке, је примила 3 (три) захтева потенцијалних понуђача, за додатним
информацијама или појашњењима Конкурсне документације за наведену набавку, са питањима следеће
садржине:
Питање бр. 1:
Код додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76 Закона стоји да понуђач у
тренутку ангажовања мора имати најмање једно лице које поседује лиценцу 850 или 853.
Питање: да ли понуђач испуњава услове уколико достави лиценцу 450-одговорни извођач радова
електроенергетских инсталација?
Одговор на питање бр. 1:
Комисија Наручиоца је поново прегледала постављени услов за кадровски капацитет, и констатује да су
тражене лиценце 850 или 853, уствари лиценце одговорних извођача електроинсталатерских радова са вишом
стручном спремом (VI степен), те ће стога Комисија Наручиоца, поред лиценце бр. 850, прихвати и „јачу“
лиценцу број 450 - одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона,
односно лиценцу дипломираног инжењера електротехнике, као и лиценцу број 750 - одговорни извођач радова
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона у зградама (објектима), односно лиценцу инжењера
електротехнике са специјалистичких струковних студија.
Наведена лиценца бр. 853 – одговорни извођач телекомуникационих радова у зградама (објектима), је грешком
уписана, те се иста БРИШЕ.
Због напред наведеног, Комисија наручиоца врши измене и допуне Конкурсне документације за набавку
радова на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, ЈН бр. IV 04-404-6/2017, на

странама 18/63 и 20/63 предметне Конкурсне документације, у тачкама 1.2. 2. б) и 7. б).
Питање бр. 2:
1. У захтеву за кадровски капацитет је затражен одговорни извођач електроинсталација са лиценцом 850 или
853, да ли може одговорни извођач са лиценцом 450?
2. За технички капацитет је наведено да се тражи 10 комплета алата, таква формулација није најјаснија, да ли то
значи да се нпр. 1 бушилица у инвентарској листи рачуна као 1 комплет алата?
Одговор на питање бр. 2:
На први део питања, одговор је у претходној тачци, у Одговору на питање бр. 1.
Наручилац је јасно прецизирао начин доказивања испуњености постављеног услова везаног за технички
капацитет, да понуђач у тренутку подношења понуде поседује у власништву или користи најмање 10 (десет)
комплета личног алата, који подразумева сав ситни алат који је неопходан и који се користи за извођење радова
који су предмет ове јавне набавке, а без ког се не могу извести радови квалитетно и у предвиђеном року,
односно „1 бушилица у инвентарској листи се НЕ РАЧУНА као 1 комплет алата“, односно иста се сматра
саставним делом једног комплета алата по инвентарној листи.

Питање бр. 3:
1. Да ли може да се за приход доставе биланси стања и успеха за 2016. год., уместо за 2014., који су предати
Агенцији за привредне регистре?
Одговор на питање бр. 3:
Наручилац је предметном Конкурсном документацијом јасно прецизирао да је услов за учешће у предметном
поступку јавне набавке, као и начин на који се доказује испуњеност постављеног услова у погледу
финансијског капацитета, односно као доказ за приход НЕ МОГУ се прихватити биланс стања и успеха за 2016.
год., уместо биланса стања и успеха за 2014. годину, а који су предати Агенцији за привредне регистре.

С обзиром да измену и допуну предметне Конкурсне документације Комисија Наручиоца врши осам или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, сходно одредбама чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама,
ПРОДУЖУЈЕ СЕ РОК за подношење и отварање понуда на:
- рок за подношење понуда се МЕЊА са 18.04.2017. НА 24.04.2017. године до 09,00 часова и
- рок за отварање понуда се МЕЊА са 18.04.2017. НА 24.04.2017. године у 10,00 часова;
Наведену измену и допуну предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и
интернет страници Наручиоца, и објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуде.

Потпис подносиоца захтева (корисник набавке):
сагласан са изменом и допуном:

___________________________________________
Саша Војновић, Помоћник Председника Општине
Датум: 13.04.2017 год.

Председник Комисије:
____________________________
Драган Раушки

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
НОВИ БЕЧЕЈ
Број ЈН : IV 04-404-6/2017
Датум: 13.04.2017. год.

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне Конкурсне документације за јавну набавку радова на уређењу простора и
фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, ЈН бр. IV 04-404-6/2017.
Дана 11 и 12.04.2017. године Комисија општине Нови Бечеј, образована за спровођење отвореног поступка
јавне набавке радова на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, према предмеру
радова и техничким карактеристикама набавке, је примила 3 (три) захтева потенцијалних понуђача, за додатним
информацијама или појашњењима Конкурсне документације за наведену набавку, са питањима следеће
садржине:
Питање бр. 1:

Код додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76 Закона стоји да
понуђач у тренутку ангажовања мора имати најмање једно лице које поседује лиценцу 850 или 853.
Питање: да ли понуђач испуњава услове уколико достави лиценцу 450-одговорни извођач радова
електроенергетских инсталација?
Одговор на питање бр. 1:

Комисија Наручиоца је поново прегледала постављени услов за кадровски капацитет, и констатује да
постављени услов, на странама 18/63 и 20/63 предметне Конкурсне документације, у тачкама 1.2. 2. б)
и 7. б), није адекватно одређен, те да га треба изменити:
са „Да понуђач у тренутку подношења понуде има ангажовано:
- најмање једно лице које поседује лиценцу за одговорног извођача радова у грађевини: бр.
лиценце 410 или 411 или 412. и
- најмање једно лице које поседује лиценцу одговорног извођача за електроинсталације бр. лиценце
850 или 853“,

на „Да понуђач у тренутку подношења понуде има ангажовано:
- најмање једно лице које поседује лиценцу за одговорног извођача радова у грађевини: бр.
лиценце 410 или 411 или 412. и
- најмање једно лице које поседује лиценцу одговорног извођача за електроинсталације бр. лиценце
450 или 750 или 850“;

Питање бр. 2:

1. У захтеву за кадровски капацитет је затражен одговорни извођач електроинсталација са лиценцом
850 или 853, да ли може одговорни извођач са лиценцом 450?
2. За технички капацитет је наведено да се тражи 10 комплета алата, таква формулација није
најјаснија, да ли то значи да се нпр. 1 бушилица у инвентарској листи рачуна као 1 комплет алата?
Одговор на питање бр. 2:

На први део питања, одговорено је у претходној тачци.
Наручилац је јасно прецизирао начин доказивања испуњености постављеног услова везаног за
технички капацитет, да понуђач у тренутку подношења понуде поседује у власништву или користи
најмање 10 (десет) комплета личног алата, који подразумева сав ситни алат који је неопходан и који се
користи за извођење радова који су предмет ове јавне набавке, а без ког се не могу извести радови
квалитетно и у предвиђеном року, односно „1 бушилица у инвентарској листи се НЕ рачуна као 1
комплет алата.“

Питање бр. 3:

1. Да ли може да се за приход доставе биланси стања и успеха за 2016. год., уместо за 2014., који су
предати Агенцији за привредне регистре?
Одговор на питање бр. 3:
Наручилац је предметном Конкурсном документацијом јасно прецизирао да је услов за учешће у
предметном поступку јавне набавке, као и начин на који се доказује испуњеност постављеног услова у
погледу финансијског капацитета, односно као доказ за приход не могу се доставити биланси стања и
успеха за 2016. год., уместо биланса стања и успеха за 2014. годину, а који су предати Агенцији за
привредне регистре.

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и
на интернет страници општине Нови Бечеј.
Сходно наведеном, Комисија врши измену Конкурсне документације за набавку eлектричнe енергијe за јавну
расвету Општине Нови Бечеј, ЈН бр. IV 04-404-5/2017, како би понуђачи могли да припреме прихватљиве
понуде, на начин како је напред наведено.
С обзиром да измену предметне Конкурсне документације Комисија Наручиоца врши осам или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, сходно одредбама чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама,
ПРОДУЖУЈЕ СЕ РОК за подношење и отварање понуда на:
- рок за подношење понуда се МЕЊА са 17.03.2017. НА 22.03.2017. године до 11,00 часова и
- рок за отварање понуда се МЕЊА са 17.03.2017. НА 22.03.2017. године у 12,00 часова;
Наведену измену и допуну предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и
интернет страници Наручиоца, и објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуде.

Због напред наведене техничке грешке, Комисија наручиоца врши измене и допуне Конкурсне документације
за набавку радова на изградњи објеката фекалне канализације у Новом Бечеју, ЈНВВ број IV 04-404-25/2015, на
следећи начин:
- у опису позиције 3., код СВИХ ПРЕДМЕРА за набавку радова на изградњи објеката фекалне
канализације у Новом Бечеју, после речи „рушење“ БРИШЕ СЕ зарез и додаје „и“, после речи „шута“
БРИШУ СЕ речи „као и довођење у првобитно стање“, и речи „тротоар израдити“ МЕЊА у „тротоар
је израђен“.
С обзиром на чињеницу да је Комисија наручиоца извршила измену Конкурсне документације за предметну
јавну набавку радова дана 25.11.2015. године, односно 9 (девет) дана пре истека рока за подношење понуда у
предметном поступку, наручилац НЕ ПРОДУЖУЈЕ РОКОВЕ за подношење и отварање понуда.
Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и
на интернет страници општине Нови Бечеј.
Председник Комисије:
____________________________
Драган Раушки

