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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ
41/2019
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку ЈН МВ
41/2019, Услуге: Одржавање семафора, доставило је наручиоцу писани захтев путем email-а дана 16.09.2019. године у 12,52 часова којим тражи одговор на следеће питање:

ПИТАЊЕ:
1.
Naručilac je u dodatnim uslovima tehničkog kapaciteta zahtevao „ponuđač treba da
poseduje sedište ili ispostavu na lokaciji koja nije od centra grada Požarevca udaljena više od 30
min. propisane brzine vožnje." Postavljanjem ovakvog uslova naručilac je grubo prekršio član
12.ZJN po kome je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj
svim ponuđačima jer naručilac ne može da određuje uslove koji bi značili teritorijalnu
diskriminaciju među ponuđačima.
Ovo posebno, ako se uzme u obzir član 6 ugovora o javnoj nabavci koji propisuje obavezu
ponuđača- prižaoca usluga da odgovori u roku od 24 časa, čime su ponuđači već vezani
vremenom, te je za naručioca sasvim irelevantna udaljenost sedišta ili ispostave ponuđača,
ukoliko je isti u obavezi da odgovori u određenom roku.
Na ovaj način, ne psotiže se pouzdanost, već se ograničava broj mogućih potencijalnih učesnika
postupka, a protivno predmetu nabavke.
kako svi uslovi moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom, shodno članu 76, stav 6 ZJN, a imajući
u vidu da je predmet nabavke usluge održavanja uređaja javne rasvete i semafora, koji se vrši
sukcesivno, po prijemu naloga, a da će naručilac plaćanje vršiti po izvršenoj usluži, opet, na način
definisan ugovorom o javnoj nabavci, potpuno je diskriminišuć i za kvalitet izvršenja ugovora
nebitan, zahtev u pogledu udaljenosti sedišta ponuđača, o čemu svedoče i odluke Republičke
komisije.

Ponuđač se podnošenjem ponude, a kasnijim zaključenjem ugovora obavezuje na realizaciju
ugovora u skladu i na način dinamike utvrđene konkursnom dokumentacijom i ugovorom o
javnoj nabavci, te je na ponuđaču a ne na naručiocu da vrši organizaciju posla, da li će ponuđač u
slučaju dobijanja posla iznajmiti stan u Požarevcu gde će 24 sata dnevno imati dežurnog radnika
ili ne to je isključivo na poslovnoj strategiji ponuđača. Naručilac svakako ima sredstvo
obezbeđenja za dobro izvršenje posla, koje dostavlja izabrani ponuđač, kao vid osiguranja da će
se intervencija na vreme izvršiti, a sva dalja organizacija je na izabranom ponuđaču, te u slučaju
eventualnog "probijanja" roka, mere prema ponuđaču i te kako postoje.

Takođe, u obrascu strukture cene naručilac je naveo da se obilasci vrše jednom nedeljno, što
takođe ukazuje na neopravanost i neosnovanost zahteva naručioca po pitanju tehničkog
kapaciteta. Dakle, ovim naručilac već definiše obim potreba i dinamiku, pa je sasvim nebitna
udaljenost ponuđača, koji je dužan da odgovori na zahtev naručioca kako je predviđeno i
zahtevano, sa koje udaljenosti i na koji način će vreme biti ispoštovano, na strani je ponuđača da
organizuje i odgovori na zahteve u skladu sa traženim.

Zato izričito zahtevamo da se ovaj uslov izmeni u skladu sa ZJN i obezbedi učešće svim
ponuđačima bez obzira na udaljenost, ukoliko ispunjavaju sve druge zahteve, u suprotnom,
bićemo prinuđeni da zaštitimo svoja prava.

Одговор: Наведени захтев ће бити обрисан

2.
Naručilac je u Obrascu strukture cene u pozicijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 15
naveo nabavku, isporuku i montažu kompletnih lanterni ili njihovih delova navodeći tipove
FUTURIT i ELKOM. Ovim je naručilac pogrešno definisao sve ove pozicije jer lanterna
ELKOM i rezervni delovi za istu ne postoje. Postoje isključivo LED moduli proizvodnje ELKOM
a proizvođač Elkom svoje LED module ugrađuje u kućišta proizvođača ZIR. Shodno tome
naručilac mora da izbriše odnosno da promeni tip odnosno proizvođača opreme na „ZIR" jer
Elkom ne postoji u oblasti proizvodnje kućišta i rezervnih delova.

Одговор:

Произвођач ЕЛКОМ поседује сертификат за комплетну лантерну и самим тиме се сматра
да је он произвођач, а чије делове и компоненте користи при производњи лантерне је ствар
произвођача. Лантерне ФУТУРИТ и ЕЛКОМ су компатабилне при уградњи и понуђач
одлучује коју ће лантерну понудити ( позиције 1,2,3).
Делове лантерне у слуцају хаварије и квара понуђач ће сам набављати и Наручилац не
улази у то ко је произвођач сваке појединачне компоненте, како и стоји у конкурсној
документацији, да се траже ЛЕД модули који одговарају за тип лантерне ФУТУРИТ,
ЕЛЦОМ или одговарајући ( позиције 4,5,6). Исто се односи и на позиције 8,9,11,12,13,14 и
15.

3.
Vezano za Obrazac strukture cene u pozicijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 15
takođe skrećemo pažnju da odgovarajuća oprema tipu FUTURIT nije ista kao i odgovarajuća
oprema tipu ZIR pa u jednoj te istoj poziciji ne može stajati jedinstvena cena već se moraju ove
cene razdvojiti jer se drastično razlikuju. Izvođač ne može proizvoljno odlučiti koju će opremu
nuditi jer primera radi za lanternu FUTURIT odgovaraju isključivo štitnici, sočiva i držači
Futurit. Dakle kako bi ponuđači mogli da daju ispravnu ponudu NARUČILAC MORA da
razdvoji pozicije rezervnih delova za Futurit, Elkom, itd. Neophodno je da uradite isravku
Obrasca strukture cene.

Одговор: Биће урађена исправка

4.
U dodatnom uslovu kadrovskog kapaciteta naručilac je zahtevao jedno lice koje je
osposobljeno za popravku saobraćajnih semaforskih uređaja tipa ELKOM, SELMA, PUPIN. U
pozicijama 22, 23, 25 i 28, navodi se isporuka i montaža i popravka modula pored proizvođača
Elkom i Selma i proizvođača Kross. U kadrovskom kapacitetu nigde se ne navodi lice treba da
bude osposobljeno za popravku uređaja proizvođača KROSS. Neophodno je da lice koje vrši
popravku bude stručno obučeno i od strane proizvođača KROSS pogotovo gde se u poziciji 28
isključivo traži popravka modula na uređaju KROS. Zahtevamo objašnjenje i izmenu
dokumentacije jer da bi lice koje je osposobljeno za popravku kontrolera istu popravku moglo da
izvrši mora imati opremu neophodnu za tu radnju (hardver i softver), a samo lice koje je prošlo
obuku od strane proizvođača je i tehnički opremljeno za popravku kontroleraDalje, napominjemo
da obučenost i stručnu osposobljenost nekog lica ne može potvrditi niko (ni drugi ponuđač, ni
nadzor, ...) već isključivo proizvođač opreme.

Одговор: Зато се тражи одговорни извођач радова, а опрема је обавеза извођача радова.
Кросс је још увек у гарантном року.

5.
U poziciji 29. naručilac je predvideo programiranje semaforskih uređaja (bilo kog) po
dobijenom saobraćajnom projektu. Šta se u tom slučaju dešava ako dođe do promene režima
saobraćaja odnosno izmene saobraćajnih tokova? Ko će da izvrši programiranje na uređaju
KROSS osim lica koje je za to osposobljeno i koje za to ima opremu, kao i u slučaju Elkoma kao
i u slučaju Selme?

Одговор: Зато се тражи одговорни извођач радова. Кросс је још увек у гарантном року.

6.
U dodatnom uslovu kadrovskog kapaciteta naručilac je zahtevao jedno lice koje je
osposobljeno za popravku saobraćajnih semaforskih uređaja tipa ELKOM, SELMA, PUPIN. U
predmeru radova i navedenim pozicijama nigde se ne spominje bilo kakav rad niti bilo kakvi
rezervni delovi za uređaje Pupin. Zahtevamo objašnjenje i izmenu dokumentacije.

Одговор: Уређај Пупин је грешком остао. Тај уређај више не постоји.

7.
U Obrascu strukture cene u pozicijama redni broj 37 i 38 nejasno je na koju jedinicu mere
se odnose navedene količine od 416 i 156? U navedenim pozicijama nedostaje jedinica mere
nelogično je da to bude 416 ili 156 obilazaka naročito imajući u vidu da se obilazak vrši jednom
nedeljno. Molim definišite.

Одговор: Пише 1 обилазак по једном семафору, па пута 52 недеље добија се број из
табеле.

Na kraju, podsećamo naručioca na stav Republičke komisije za zaštitu prava da je dužan da
detaljno obrazloži svoj odgovor i da je dužan da učini izvesnim opravdanost prisustva svakog
zahteva kako po pitanju dodatnih uslova tako i po pitanju zahtevanih karakteristika

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац
објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ

