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Број:5.2-34332     

Дана:. 25.12.2017.           

     

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућеног путем 

електронске поште (е-maila) дана 22.12.2017. године за јавну набавку мале вредности добара 

– Набавка и пуштање у рад опреме за даљинско праћење параметара трафо станица, 

број јнмв 86/17. 

  

Дана 22.12.2017. у 14,00 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку мале вредности добара – Набавка и пуштање у рад 

опреме за даљинско праћење параметара трафо станица, број јнмв 86/17. Наручилац је 

дана 22.12.2017. године у 14,47 часова електронским путем потврдио пријем питања. 

 

 

Питање од 22.12.2017. 

 

Poštovani, 

u nastavku se nalaze pitanja u vezi sa JN 86/17: 

1. Tenderskom dokumentacijom zahtevano je da Ponuđač mora da ima zaposlene izvršioce 

koji poseduju licence 350, 352 kao i 353. 

Na sledećoj internet stranici se nalaze opisi za svaku licencu za izradu projekata iz domena 

elektrotehnike - http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=projelektro. 

Na osnovu datih opisa na navedenoj stranici nedvosmisleno se vidi da je za izradu tehničke 

dokumentacije potrebne za izvođenje radova definisanih konkursnom dokumentacijom dovoljna 

bilo koja od traženih licenci za projektovanje (350 ili 352 ili 353), a ni u kom slučaju sve tri.  

Na osnovu zahteva se stiče utisak da naručilac nelogičnim zahtevima pokušava da favorizuje 

jednog od ponuđača. Pored gore navedenog, Naručilac je u obavezi da vodi računa da je Zahtev iz 

konkursne dokumentacije u logičnoj vezi sa predmetom javne nabavke. 

Takođe, na osnovu člana 12 Zakona o javnim nabavkama, obaveza je Naručioca da u svim fazama 

postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima te ne može da određuje uslove 

odnosno zahteve koji bi na bilo koji način predstavljao diskriminaciju među ponuđačima.  

Na osnovu navedenog, molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i potvrdite da je 

dovoljno da Ponuđač ima zaposlenog sa jednom od gore traženih licenci. 

 

 

 

http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=projelektro
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2. Tenderskom dokumentacijom zahtevano je da Ponuđač mora da ima zaposlene izvršioce 

koji poseduju licence 450, kao i 453. 

Na sledećoj internet stranici se nalaze opisi za svaku licencu za odgovornog izvođača radova iz 

domena elektrotehnike - http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=izvelektro 

Na osnovu datih opisa na navedenoj stranici nedvosmisleno se vidi da je za izvođenje radova 

definisanih konkursnom dokumentacijom dovoljna bilo koja od traženih licenci za odgovornog 

izvođača radova (450 ili 453), a ni u kom slučaju obe. 

Na osnovu zahteva se stiče utisak da naručilac nelogičnim zahtevima pokušava da favorizuje 

jednog od ponuđača. Pored gore navedenog, Naručilac je u obavezi da vodi računa da je Zahtev iz 

konkursne dokumentacije u logičnoj vezi sa predmetom javne nabavke. 

Takođe, na osnovu člana 12 Zakona o javnim nabavkama, obaveza je Naručioca da u svim fazama 

postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima te ne može da određuje uslove 

odnosno zahteve koji bi na bilo koji način predstavljao diskriminaciju među ponuđačima. 

Na osnovu navedenog, molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i potvrdite da je 

dovoljno da Ponuđač ima zaposlenog sa jednom od gore traženih licenci. 

3. Tenderskom dokumentacijom je traženo da Ponuđač ima 3 zaposlena/radno angažovana 

lica osposobljena za rad u aktuelnoj licenci "ZENON" SCADA softvera V.7.50. 

Kako je kroz tendersku dokumentaciju nedvosmisleno definisano da se radi o jednoj SCADA 

aplikaciji, ostaje nejasno koji je motiv Naručioca da zahteva 3 osposobljena zaposlena/radno 

angažovana lica. Prosto se nameće zaključak da je za izradu jedne aplikacije ovog obima dovoljna 

jedna stručno osposobljena osoba, u suprotnom ostaje nejasno zašto se traže tri a ne pet ili recimo 

sedam osoba. 

Na osnovu zahteva se stiče utisak da naručilac nelogičnim zahtevima pokušava da favorizuje 

jednog od ponuđača.  

Takođe skrećemo pažnju da "ZENON" SCADA softver V.7.50. nije aktuelna verzija 

softvera. Trenutno aktuelna verzija softvera je V.7.60. 

Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i potvrdite da je dovoljno da Ponuđač 

ima jedno zaposleno/radno angažovano lice osposobljeno za rad u ZENON SCADA softveru. 

Takođe, molim Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije u pogledu osposobljenosti za 

zahtevanu verziju scada softvera, odnosno da pomenuti zahtev koji se tiče verzije softvera ukinete. 

Molim Vas da nam u skladu sa članom 20, stav 6 ZJN potvrdite prijem ovog pitanja odnosno 

elektronske pošte (e-mail). 

 

 

 

 

 

http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=izvelektro
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Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговор на постављена 

питања. 

 

Одговор: 

 

1. Довољан услов је да понуђач има запосленог са поседовањем минимум једне од лиценци 

за пројектовање (350, 352 или 353) 

 

2. Довољан услов је да понуђач има запосленог са поседовањм минимум једне од лиценци 

за извођење (450 или 453) 

 

3. Довољан услов је да понуђач има минимум једно запослено/радно ангажовано лице за рад 

у актуелној верзији Zenon SCADA софтвера 

 

 

 

С поштовањем,                                                  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке  

    


