
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Комисија јавну набавку мале вредности
Број ЈНМВ: IV 04-404-3/1-2019
Датум: 06.05.2019. године

ПРЕДМЕТ: Јавна набавка мале вредности: IV 04-404-3/1-2019 – ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ
ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, Општина Нови
Бечеј

Комисија за јавну набавку радова „Набавка радова на изградњи јавне расвете од кружног
тока до улаза у Нови Бечеј“, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,
број IV 04-404-3/1-2019, је дана 03.05.2019. примила захтев потенцијалног понуђача за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације.

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

У име и за рачун потенцијалног понуђача, у складу са чланом 63.ЗЈН, а у циљу
припремања исправне понуде за ЈНМВ IV 04-404-3/1-2019 - НАБАВКА РАДОВА НА
ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОД КРУЖНОГ ТОКА ДО УЛАЗА У НОВИ БЕЧЕЈ, у наставку мејла,
прослеђујемо Вам питања:

1. У делу конкурсне документације „ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ“ наручилац
је навео „Понуђачи који намеравају да поднесу понуду, имају обавезу да изврше обилазак
локације за извођење радова, тј. увид на лицу места и да изврше увид у пројектно
техничку документацију, уз претходну најаву Наручиоцу, и да са понудом о томе
доставе доставе доказ на обрасцу Изјаве о оствареном увиду на лицу места (дата у
Конкурсној документацији)“
Обавештавамо наручиоца да је Републичка комисија у својим многобројним решењима
( 4-00-1085/2016 ) констатовала да је обавезан обилазак локације непотребан и
дискиминаторски услов.
Захтевамо да исти избришете или да исти предвидите само као могућност (не као и
обавезу заинтересованог лица). С обзиром на то да обилазак локације није додатни услов,
сходно члану 76.ЗЈН, не може представљати основ за одбацивање понуде, уједно, имајући
у виду члан 12. став 2.ЗЈН, као и члан 9. став 2. који предвиђа обавезу наручиоца , да се
поступак спроводи са што мање утрошака времена и средстава, обилазак локације не сме



бити обавезујући услов (посебно јер и није услов из чланова 75. и 76. ЗЈН) већ могућност
за оне понуђаче којима је од значаја за креирање понуде.

ОДГОВОР:

Наручилац ће усвојити овај захтев и изменити Конкурсну документацију. Обилазак
локације за извођење радова и увид у пројектно техничку документацију ће бити
предвиђени само као могућност за заинтересоване понуђаче.

ПИТАЊЕ:
2. У додатним условима у тачки 7.пословни капацитет наручилац је захтевао стандарде
ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011
Указујемо наручиоцу да је стандард ISO 9001:2008 био валидан до 15.09.2018.године и
да је исти стандард замењен новијом верзијом стандарда ISO 9001:2015.
Указујемо наручиоцу да је стандард ISO 14001: 2004 замењен новијом верзијом
стандарда ISO 14001:2015.
Потребно је појашњење и измена документације у делу који се односи на пословни
капацитет.

ОДГОВОР:

У питању је техничка грешка. Уместо стандарда ISO 9001:2008 треба да стоји ISO
9001:2015, а уместо стандарда ISO 14001:2004 треба да стоји ISO 14001:2015.

ПИТАЊЕ:
3. У додатним условима кадровског капацитета наручилац је захтевао најмање 1 (једно)
лице задужено за безбедност и здравље на раду за које се као доказ прилаже уверење о
положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду.
Указујемо наручиоцу да према одредбама Закона о безбедности и здравља на раду правна
лица – привредни субјекти могу за обављање послова беубедности и здравља на раду
ангажовати друга правна лица која имају лиценцу за послове безбедности и здравља на
раду. Сходно томе неосновано је да наручилац тражи једно лице за безбедност и здравља
на раду у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу
уговора ван радног односа. Захтевамо да измените постављени услов.

ОДГОВОР:

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и извршити допуну у погледу наведеног
додатног услова у делу кадровског капацитета тако да сад гласи:
најмање 1 (једно) лице задужено за безбедност и здравље на раду (приложити уверење)
или ангажовано правно лице или предузетник који имају лиценцу.
Доказ о испуњености овог услова уколико је ангажовано правно лице или предузетник
који имају лиценцу: одговарајући уговор о ангажовању правног лица/предузетника.

ПИТАЊЕ:
4. Да ли је у фази подношења понуде као доказ испуњености додатних услова довољно
достављање ИЗЈАВА (дате у поглављу V. 3. и у поглављу VIII.5)? Питање постављамо из
разлога што је у документацији мало збуњујући начин доказивања додатних услова у



фази подношења понуде (нпр. за пословни капацитет наведено је као доказ: копије
сертификата и потписана и оверена Изјава понуђача на меморандуму да поседује тражене
сертификате, ....).

ОДГОВОР:
Као доказ о испуњености додатних услова у фази поношења понуда довољно је
достављање изјава датих у поглављу V. 3. и у поглављу VIII.5 Конкурсне документације.
У Конкурсној документацији (у делу V. 2. – Упутство како се доказује испуњеност услова)
предвиђено је следеће: сходно одредбама чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама
наручилац је одредио да испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у
предметном поступку јавне набавке, понуђач, подизвођач (уколико је ангажован) и
учесник у заједничкој понуди (уколико понуду подноси група понуђача), могу доказати
достављањем ИЗЈАВА (дате у поглављу V. 3. и у поглављу VIII.5), које чине саставни део
Конкурсне документације, којима понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. Закона и члана 76. Закона.

У погледу начина доказивања испуњености додатног услова - пословног капацитета биће
обрисан део „оверена Изјава понуђача на меморандуму да поседује тражене сертификате“.

ПИТАЊЕ:
5. Као доказ техничког капацитета тражена је копија важеће саобраћајне дозволе, или
очитана важећа саобраћајна дозвола. Из траженог доказа не види се захтевани услов за
покретну хидрауличну платформу-корпу за рад на висини од 14 метара . Радна висина је
податак који се једино може несумљиво утврдити из Атеста који је издат од стране
овлашћене институције у складу са законом о безбедности и здравља на раду. Из тог
разлога једини валидни доказ из ког се може видети захтевана висина је АТЕСТ. Молимо,
појасните и евентуално коригујте документацију.

ОДГОВОР:

Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у погледу доказивања
испуњености додатног услова - технички капацитет. Као доказ о испуњености овог услова
доставља се копије важеће саобраћајне дозволе или очитане важеће саобраћајне дозволе
и копија Атеста издатог од стране овлашћене институције, а уколико ће се платформа
користити по основу уговора (о закупу, лизингу), тада поред напред наведених доказа за
понуђача који поседује опрему у власништву, треба доставити и уговор (о закупу,
лизингу).

ПИТАЊЕ:
6. Наручилац је у конкурсној документацији навео да ће Одлуку о додели уговора донети
применом критеријума „економски најповољнија понуда“, при чему ће се оцењивање и
рангирање понуда вршити применом следећих елемената критеријума: понуђена цена
(ПЦ), број уграђених светиљки - сијалица (БС) и гарантни рок (ГР).

Један од критеријума је и БС - број уграђених светиљки - сијалица који се пондерише са
чак 20 бодова. Наручилац је поставио додатни услов пословног капацитета радови са



ЛЕД изворима светлости. Дакле, наручилац са једне стране поставља додатни услов везан
за ЛЕД изворе светлости а са друге стране пондерише исте те ЛЕД изворе светлости.
Одредбама члана 84. и члана 85. став 3 ЗЈН услови за учешће из чл.75 и 76.овог закона
НЕ МОГУ бити одређени као елеменат критеријума. У складу са изнетим захтевамо измену
документације у делу критеријума „економски најповољнија понуда“.

ОДГОВОР:

Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у погледу додатних услова – пословног
капацитета, тако да се изоставља из додатних услова и не захтева да је понуђач у 2016,
2017. и 2018. години закључио уговоре и извршио радове на реконструкцији, адаптацији
или санацији јавне расвете са ЛЕД изворима светлости у укупној вредности од најмање
4.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума остају непромењени.

ПИТАЊЕ:
7. У делу конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАБАВКЕ“ у тачки 1.1.2
„Стубови осветљења“ наведено је „За стубове је потребно приложити атест издат од
стране квалификоване и независне испитне лабораторије. Уколико не постоји атест
испоручиоца обавезно је испитивање прототипа стуба тог произвођача“.
Да ли се наведени атест за стубове доставља уз понуду, или у току реализације посла, а
што би и било логично (извођач радова за сав уграђени материјал доставља одговарајуће
атесте)?

ОДГОВОР:

Наведени атест за стубове може бити достављен уз понуду или касније, у току
реализације посла.

Продужава се рок за подношење понуда за један дан тј. до 09.05.2019. године до 11:00
часова.

Измењена Конкурсна документација биће објављена на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца.

Комисија


