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Наручилац је, дана 14.11.2017. године, од потенцијалног понуђача примио питања  

везана за разјашњење конкурсне документације у јавној набавци'' Радови – Заштита 

површинских вода од загађења-Брежанског канала (Изградња I фазе јужног слива 

кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО 42 иза мегамаркета 

''Рода'')бр. ЈН ОП 1.3.73/2017, те наручилац, у законом предвиђеном року и у складу са 

чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'') бр. 24/2012, 

14/2015 и 68/2015, доставља следеће 

ОДГОВОРЕ 

    Питање: 1) Да ли је заиста потребан "један уговор са армирано-бетонским цевима 

пречника већим од 600мм у минималном износу од 35.000.000,00 дин без ПДВ-а или 

дужине 500" да би се овај посао реализова  и да ли референца мора да буде 190.000,00 

динара , или се ради о ускраћивању могућности да наступе и други понуђачи? Кроз 

целу конкурсну документацију се водило рачуна да се максимално елеминишу 

потенцијални понуђачи. Мислимо да су критеријуми исувише дискриминишући и 

молимо да Наручилац узме у обзир напред наведено.  

Одговор: Услови су захтевни због изузетне сложености посла.  Не ради се о 

ускраћивању могућности да  наступе и други понуђачи јер то могу у заједничкој 

понуди.   Критеријуми су направљени на основу искуства  стеченог на предходним    

сличним  пословима. 

Питање: 2) Из ког разлога је Наручилац умањио процењену вредност јавне набаке и то 

са 95.416.667,00 динара  на  80.633.490,00 динара, а обим радова је непромењен? 

.Одговор:  Процењена вредност Јавне Набавке умањена је услед тржишних услова и 

пројектантске вредности инвестиције.  

Питање: 3) Предмер и предрачун радова тачка 1.5.6  стоји "Подбушивање испод 

колосека "  а у опису позиције стоји утискивање цеви фи 1400 мм дз=40 мм. Да ли се 

ради подбушивањем или утискивањем? 

Одговор:   Подбушивање испод колосека и утискивање заштитне челичне цеви је 

процес који је везан један за други. 

Питање: 4) Да ли је за озбиљност понуде заиста неопходна банкарска гаранција која 

ствара непотребне трошкове понуђачима у припремању понуде? Може ли наручилац за 

озбиљност понуде да одобри достављање менице, пошто се већ достављају обавезујућа 

писма банке за добро извршење посла и за гарантни рок? 

Одговор:   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 (Чл. 76 став 

2. ЗЈН).Обзиром  да је отворени поступак , велика процењена вредност инвестиције, 

Наручилац је одредио да за озбиљност понуде буде банкарска гаранција. 

 

 

                                                                                                

                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


