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NABAVKA RADOVA - SANACIJA I DOGRADNJA GLAVNE CRPNE STANICE U BEČEJU 

 

Na osnovu Zahteva za dodatnim pojašnjenjima od strane ponuđača, Komisija za javnu nabavku u 

zakonskom roku, dostavlja potrebna pojašnjenja u skladu sa članom 63. ZJN: 

 

Pitanje 1: 

Naručilac je na str. 15 konkursne dokumentacije definisao način dokazivanja dodatnog uslova 

poslovnog kapaciteta koji glasi: 

 „Као доказ испуњености ових услова неопходно је доставити:  

- фотокопију Уговора и Окончане ситуације или Рачуна.“ 

Dok je na str. 6 konkursne dokumentacije u delu „2. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA 

SAČINE PONUDU“ između ostalog navedeno sledeće: 

             „Образац бр. 14. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОР“ 

Napomena: Molimo naručioca da definiše na koji način ponuđač dokazuje ispunjenost dodatnog 

uslova poslovnog kapaciteta. Takođe molimo naručioca da uskladi konkursnu dokumentaciju i 

postupi u skladu sa čl 63. stav 5. ZJN, vodeći računa da omogući ponuđačima primeren rok za 

pribavljanje potvrda o realizovanim ugovorima ukoliko su iste neophodne za dokazivanje gore 

navedenog dodatnog uslova.  

Odgovor: 

Komisija smatra, da je Vaša primedba opravdana. Konkursna dokumentacija će biti izmenjena, na 

način da se na strani 15 kao dokaz o navedenom poslovnom kapacitetu zahteva Obrazac br. 14, 

fotokopija Ugovora i Okončame situacije ili Računa. 

 

Pitanje 2: 

Da li je za ispunjenje dodatnog uslova tehničkog kapaciteta koja se odnosi na opremu koju 

ponuđač nema u vlasništvu, dovoljno dostaviti ugovor o zakupu? 

Odgovor: 

Da. 



 

Pitanje 3: 

Naručilac je na str. 40 konkursne dokumentacije definisao Obrazac br. 13 „IZJAVA O 

SAGLASNOSTI NA PROJEKAT“ u kojoj stoji: 

„Изјављујем,  да  је  дана  ________________  године  (датум  увида  у  пројекат),  

компетентно лице  _________________________________    (име  и  презиме  овлашћеног  

лица),  који  је представник  понуђача  ________________________________________  

(назив  понуђача)  из _____________________________________________,  (седиште  

понуђача)  извршио  увид  у комплетну  пројектну  техничку  документацију  везану  за  

радове  -  Санација  и  доградња главне  црпне  станице  у  Бечеју,  чије  извођење  је  

предмет  јавне  набавке  бр.  ЈН  III-6/18. Изјављујем, да  смо сагласни  са предметном 

пројектном техничком документацијом  и да  на исту  немамо  никакве  примедбе,  тј.  да  је  

понуда  састављена  уз  познавање  свих  детања  из пројекта, и да садржај исте не може 

бити разлог за измену уговора или обуставу радова.“ 

Napomena: Smatramo da je naručilac na ovaj način postupio suprotno čl. 61, stav 1. Zakona o 

javnim nabavkama. Neizvodljivo je da ponuđač na osnovu uvida u projektno-tehničku 

dokumentaciju u sedištu naručioca, koje može trajati svega nekoliko sati, sagleda kompletnu 

projektno-tehničku dokumentaciju i da saglasnost na istu, potpisujući Obrazac br. 13. Stoga 

molimo naručioca da pripremi konkursnu dokumentaciju u skladu sa ZJN, tako što će izmeniti 

Obrazac br. 13. Slažemo se da je uvid u projektno-tehničku dokumentaciju koristan ponuđačima 

radi sagledavanja posla i davanja adekvatne ponude, ali ne i da na osnovu uvida mogu dati 

saglasnost na projektno-tehničku dokumentaciju.   

Odgovor: 

Komisija smatra, da je Vaša primedba opravdana. Konkursna dokumentacija će biti izmenjena, na 

način da na strani 40. u Obrascu br. 13, neće sе tražiti saglasnost na projekat. 

 

Pitanje 4: 

Na strani 10 i 11. KD u delu koji se odnosi na finansijske garancijeje navedeno da je izabrani 

ponuđač dužan da dostavi: 

- У тренутку потписивања уговора средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла, и 

- У року од 10 дана након примопредаје радова Инвеститору банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року. 

Kako tenderskom dokumentacijom predviđeno da u trenutku podnošenja ponude Ponuđač dostavi 

Pismo o namerama banke za povraćaj avansa, a samim tim je izabrani ponuđač i u obavezi da 

prilikom potpisivanja ugovora dostavi Bankarsku garanciju za povraćaj avansa, molimo Naručioca 

da u delu koji se odnosi na finansijske garancije tu obavezu i navede i precizira, kako bi se izbeglo 

stvaranje zabune kod potencijalnih ponuđača. 

Odgovor: 



Komisija smatra, da je Vaša primedba opravdana. Konkursna dokumentacija će biti izmenjena, na 

strani 11. u delu poglavlja 2.17. Finansijske garancije. 

 

Pitanje 5: 

Na strani 23.KD u Obrascu Izjava članova grupe ponuđača navedeno je da učešće ovlašćenog 

člana grupe ne može biti manje od 40% od ukupne vrednosti ponude. Smatramo da je ovako 

postavljen uslov u suprotnosti sa čl.10 i čl.12 ZJN, kosi se sa osnovnim načelima Zakona o javnim 

nabakama, naročito načelom obezbeđivanja konkurencuje i načelom jednakosti ponuđača, a iz 

razloga što ovakav zahtev Naručioca nije opravdan. Naručilac je obezbeđen SFO, članovi grupe 

ponuđača su neograničeno solidarno odgovorni prema Naručiocu, te ovako postavljen uslov 

diskriminiše ponuđače. 

Odgovor: 

Komisija smatra, da je Vaša primedba opravdana. Konkursna dokumentacija će biti izmenjena, na 

strani 23., i brisaće se sporna rečenica iz navedenog Obrasca. 

 

Pitanje 6: 

Na strani 4 KD navedeno je da zainteresovani Ponuđači mogu da izvrše obilazak terena i izvrše 

uvid u kompletnu projektnu tehničku dokumentaciju vezanu za radove - Sanacija i dogradnja 

glavne crpne stanice u Bečeju, čije izvođenje je predmet javne nabavke br. JN III-6/18. Na strani 

40 KD data je Izjava kojom se ponuđači obavezuju da potpišu i dostave u ponudi Izjavu o 

saglasnosti na projekat, kojom potvrđuju da su izvršili uvid u kompletnu projektnu tehničku 

dokumentaciju vezanu za radove. Na taj način Naručilac posredno obavezuje potencijalne 

ponuđače da izvrše obilazak terena ( kako bi izvršili uvid u tehničku dokumentaciju). Da li je 

obilazak terena obavezan ili nije? Ako jeste, molimo Naručioca da to precizira konkursnom 

dokumentacijom. 

Odgovor: 

Obilazak terena nije obavezan uslov samo je mogućnost, kako je i napisano u konkursnoj 

dokumentaciji. Obavezan je uvid u projektnu tehničku dokumentaciju, i Obrazac br. 13, koji će biti 

izmenjen na osnovu primedbe potencijalnog ponuđača. 

 

Komisija za javnu nabavku br. JN III-6/18 
 

* dokument je važeći bez potpisa i pečata 

 


