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Број:5.2- 6908                                                               

Дана:11.03.2016.                                                                                                                     

   

Предмет: Одговор на питање-појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (maila)  дана 09.03.2016. за јавну набавку мале вредности услуга – 

Услугa дигитализације и миграције података, број 16/16. 

  

Дана 09.03.2016. у 16,20 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - појашњење везано за јавну набавку мале вредности услуга – Услугa 

дигитализације и миграције података, број 16/16. Наручилац је наредног (првог радног)дана 

10.03.2016. године у 13,26 часова електронским путем потврдио пријем питања-појашњења. 

 

Питање-појашњење гласи: 

 

 „Поштовани, 

  

У вези са Јавном набавком број 16/16 дел бр. 5.2-5383/1, постављамо следећа питања: 

  

Питање 1:  У тендерској документацији, као обавезан услов је био упућен и на "радно 

ангажована најмање 2 лица која су обучена за рад на модулу за скенирање TIMDMS 

(document, management system naručioca) који је постојећи софтвер Електронске писарнице 

са пратећим животом докумената", у каквој вези предметна набавка услуга припреме, 

скенирања и миграције система има са горе наведеним условом? Истицањем услова где 

приватна фирма даје потврду понуђачима, врши се кршење Закона о јавним набавкама, 

Члан 10. и дискриминација осталих понуђача да дају исправну понуду. Молимо Вас да 

уклоните овај услов, и дате нову техничку спецификацију, кроз коју би се дефинисали 

технички захтеви који могу да испуне сви понуђачи, без фаворизовања понуђача од стране 

наручиоца.  

 

Питање 2: Зашто сте као доказ испуњена услова за део који се односи на Питање 1,навели 

године запослења, од 01.10.2010. , образац М-А за период после 01.10.2010, а посебно на 

период који се односи "пре 1994.године"? Нигде се не наводи да ли се ове потврде и 

обрасци односе на горе тражена "2 лица која су обучена за рад на модулу" или понуђач 

може да достави обрасце и потврде за било која друга два лица која су била ангажована у 

наведеним временским периодима? 

 

Питање 3: У каквој су вези наведена година запослења са предметном набавком? 

Очигледно се кроз овај услов фаворизује понуђач који има та два запослена, без било 

каквих техничких услова. Молимо вас да објасните и уклоните овај дискриминаторски 

услов. 

С поштовањем,“ 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), Наручилац даје у законском року одговоре на постављено питање-

појашњење: 
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„Поштовани, 

 

Одговор на питање 1: У конкурсној документацији на страни 23 и 24 у делу Техничке 

карактеристике - спецификације је објашњено да се скенирање врши кроз модул за 

скенирање TIMDMS (document management system naručioca). Услуге предвиђене јавном 

набавком се врше кроз наведени модул решења које наручилац користи. С тим у вези као 

додатни услов наручилац је тражио  2 радно ангажована лица која су обучена за рад на 

модулу за скенирање TIMDMS (document, management system naručioca) који је постојећи 

софтвер Електронске писарнице са пратећим животом докумената.  Понуђачи 

су обавезни да изврше увид и упознају се са типовима докумената и типовима података за 

које треба извршити миграцију, односно треба дигитализовати. 

 

Одговор на питање 2: У конкурсној документацији на страни 19 и 20 под тачком 3. као 

доказ за тражени кадровски капацитет, да понуђач има  2 радно ангажована лица која су 

обучена за рад на модулу за скенирање TIMDMS (document, management system naručioca) 

који је постојећи софтвер Електронске писарнице са пратећим животом докумената, се 

између осталих доказа тражи и одговарајући М образац који се током времена мењао, и 

добијао различите називе. Као што је и написано у конкурсној документацији, 

уколико је лице запослено код понуђача у времену пре 01.10.2010. године доставићете као 

доказ фотокопију његовог М-3А образца, после 01.10.2010. године као доказ доставићете 

фотокопију његовог М-А образца, а ако је тражено лице запослено пре 1994. године 

доставићете фотокопију његовог М1/М2 образца. 

 

Одговор на питање 3: Достава фотокопије М обрасца запосленог не може бити 

дискриминаторски услов. Наручилац је дозволио да лице буде ангажовано и код другог 

послодавца и тада се као доказ доставља фотокопија М обрасца послодавца код кога је у 

радном односу." 

 

 

 С поштовањем 

 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                              Комисија за јавне набавке 


