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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – Изградња градске пијаце у Кикинди – фаза 1 Јн
17/2018 доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање 1:
1. Молимо Наручиоца да дефинише обим сертификације за захтеване ИСО стандарде?
Одговор Наручиоца:

Тражени сертификати – ИСО стандарди морају бити из области грађевинарства, што јасно дефинише
обим сертификације. Пословање понуђача мора бити уређено у складу са предметним стандардима.

Питање 2 :
Обзиром да је у питањима и одговорима од 03.04.2018. јасно речено да Наручилац остаје при
наводима датим у конкурсној документацији односно да остаје при захтеваном ИСО стандарду
37001, а да их кроз измене и допуне од 05.04.2018. није навео као обавезни тј. додатни услов,
захтевамо да се Наручилац још једном изјасни да ли је непходно доказивати захтевани стандард?
Одговор Наручица:
Одговор: Поштовани комисија је у питањима и одговорима од 03.04.2018. образложила због чега је
предметни ИСО стандард 37001, захтеван као додазни услов, али је након заседања донела одлуку да
се предметни сертификат изостави из конкурсне документације, како би омогућила заинтересованим
понуђачима који немају предметни сертификат да поднесу пријаву на предметној набавци. Није
потребно да понуђач има уређено пословање у складу са стандардом ИСО 37001, јер у изменама и
допунама од 05.04.2018. није наведен као додатни услов.
Наручилац ће објавити комплетну документацију са свим изменама како би олакшао понуђачима
припремање понуде.

Питање број 3:
У конкурсној документацији у делу 2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОКА И МЕСТА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ.
захтевате Систем видеообезбеђења (ЦЦТВ) за потребе визуелног надзора спољних и унутрашњих
комуникација у колор техници. Сматрамо да као обавезан услов Понуђач у поступку јавне набавке мора
доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона). и то лиценце за
вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника.

Одговор Наручиоца:
Комисија за јавну набавку сматра да предметни услов не може бити обавезни услов јер би се таквим
дефинисањем за процентуално мали део посла нарушила конкуренција на јавној набавци. Са обзиром
на удео посла видео надзора, исти може бити урађен и од стране подизвођача који има предметну
лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад система техничке заштите и обуке корисника,
пре свега због самог удела предметног посла у ковиру јавне набавке. Комисија сматра да пошто

преметни посао може извршити подизвођач који поседује наведену лиценцу, није неопходно мењати
конкурсну документацију.

Питање број 4:
Такође, конкурсној
документацији у делу 2)
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОКА И МЕСТА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
ИСПОРУКЕ И СЛ. захтевате стабилне инсталације за дојаву пожара. Сматрамо да као обавезан услов Понуђач
у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1.
тачка 5) Закона). и то Решење издато од стране МУП-а Републике Србије да може да обавља послове
извођења посебних система и мера заштите од пожара, и то стабилних система за дојаву пожара“, као
и дипломираног инжењера који поседује лиценцу Б2 за обављање послова извођење посебних система и мера
заштите од пожара који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној
набавци.

Одговор Наручиоца:
Комисија за јавну набавку сматра да предметни услов не може бити обавезни услов јер би се таквим
дефинисањем за процентуално мали део посла нарушила конкуренција на јавној набавци. Са обзиром
на удео посла на стабилним инсталацијама за дојаву пожара, исти може бити урађен и од стране
подизвођача који има предметно Решење издато од стране МУП-а Републике Србије да може да обавља
послове извођења посебних система и мера заштите од пожара, и то стабилних система за дојаву
пожара. Али комисија усваја наводе потенцијалног понуђача и извршиће измену документације у делу
Кадровски капацитет, те ће навести да је неопгодно да понуђач има ангажовано лице дипломираног
инжењера који поседује лиценцу Б2 за обављање послова извођење посебних система и мера заштите од
пожара који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

Питање број 5:
У питањима и одговорима од 19.04.2018. као одговор за доказ осталих 14 радника наводите да могу
бити било које грађевинске струке. Сматрамо да је овакав услов у супротности са предметом јавне
набавке јер су у предмеру и предрачуну предвиђени и машински и електро радови. Захтевамо од
Наручиоца да дозволи да као доказ за кадровски капацитет доставимо раднике који су по радном
месту машинске или електро или грађевинске струке.
Одговор Наручиоца:
Комисија је размотрила наводе потенцијалног понуђача, и дошла до следећих закључака:
- Радови који се обављају на градилишту су превасходно грађевински.
- У конкурсној документацији наручилац је захтевао да потенцијани понуђач има машинског и
електро инжењера
- Број радника од 14 грађевинских радника предстваља минималан број грађевинских радника како
би се предметна набавка извршила.
На основу овога, сматрамо да је јасно да уколико бисмо извршили измену конкурсне документације
на начин који сте предложили довело би до повећаног ризика за извршење преметне набавке у
складу са спецификацијом, роковима и другим условима.
Комисија остаје при условима датим у конкурсој документацији.
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