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Број: 5.2-3833 

Дана: 14.02.2018. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

отвореном поступку јавне набавке услуга интернет провајдера, ЈН број 03/18-С, за који 

је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 08.02.2018. 

године. 

 

- Дана 12.02.2018. у 10,57 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питање - везано за јавну набавку услуга –Услуге интернет провајдера, отворени 

поступак, број 03/18-С. Наручилац је дана 12.02.2018. године у 14,12 часова 

електронским путем потврдио пријем питања. 

 

ПИТАЊЕ бр. 1 

 

Наручилац је у Конкурсној документацији прописао веома обимне додатне услове, не 

пружајући додатна објашњења у каквој су непосредној вези исти са самим предметом 

јавне набавке, односно зашто су исти неопходни у предметној јавној набавци. Међу 

прописаним додатним условима су: 

 

b) да понуђач има успостављен систем менаџмента у складу са стандардима: 

- (SRPS) ISO 9001  

- (SRPS) ISO 14001 

- (SRPS) OHSAS 18001 

- (SRPS) OHSAS 20000-1 

- (SRPS) OHSAS 27001 

(област сертификације: пројектовање, извођење и одржавање телекомуникационих 

система). Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: - фотокопију 

важећих сертификата наведених стандарда. 

 

2. да располаже неопходним кадровским капацитетом: 

Понуђач мора да има запослена/ангажована следећа лица: 

a. Минимално 5 лица са високом стручном спремом VII степен – дипломирани /мастер 

инж. електротехнике 

b. Минимално 1 лице пројектант са лиценцом за пројектовање телекомуникационих 

мрежа и система (353) издатом од стране Инжењерске коморе Србије 

c. Минимално 1 лице извођач са лиценцом за извођење радова телекомуникационих 

мрежа и система (453) издатом од стране Инжењерске коморе Србије 

d. Минимално 2 сертификована лица која поседују сертификат из мрежних технологија 

CCNA 

e. Минимално 1 сертификовано лице које поседује сертификат из мрежних технологија 

CCNP 

f. Минимално 4 сертификована лица која поседују сертификат из мрежних технологија 

MTCNA 

g. Минимално 6 лица - техничара обучених за рад на висини 

h. Минимално 6 лица са важећом санитарном књижицом. 
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Да ли је наручилац вршио петходно испитивање тржишта, како би установио број 

потенцијалних понуђача који могу да испуне све прописане услове у овој јавној набавци, 

а поготово који поседују све захтеване сертификате? 

 

Указујемо да Закон о јавним набавкама у члану 10.,  став (1) прописује да:  „наручилац 

је дужан  да у поступку јавне набавке омогући, што је могуће већу конкуренцију“, као и 

да у ставу (2) прописује да: „Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не 

може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке 

неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем 

дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.“  

 

Сматрамо да је наручилац неосновано и без стварних разлога прописао низ додатних 

услова, који посматрано кумулативно, у значајној мери доводе до ограничења 

конкуренције у овој јавној набавци, а што као  крајњу последицу може имати и то да ће 

наручилац услугу платити знатно скупље него што би исту прибавио по цени која би се 

добила у знатно широј конкуренцији. На овај начин ЈП Водовод и канализација  долази 

у ситуацију да потпуно неосновано троши средства у повећаном обиму, плаћа услугу по 

знатно вишој цени, него што би иста била да је у овом поступку јавне набавке омогућена 

шира конкуренција. 

 

Предлажемо да наручилац измени Конкурсну документацију тако што ће додатне услове 

прописати само у нужној, односно оправданој мери, који су заиста потребни и који су у 

непосредној вези са предметом јавне набавке, те да на тај начин омогући учешће што 

већег броја понуђача, односно не ограничава конкуренцију у овој јавној набавци. 

 

ОДГОВОР бр. 1 

 

По истраживањима које је извршио Наручилац наведене додатне услове испуњава више 

од два понуђача.  

 

Узимајући у обзир врсту делатности Наручиоца и значај објеката Наручиоца за 

производњу и снабдевање града Новог Сада водом, као и законску регулативу у овој 

области, а које се Наручилац мора придржавати у смислу задовољења предуслова у вези 

јавног здравља, Наручилац сматра да су захтеви оправдани. Стога се остаје при захтеву 

за поседовањем наведених сертификата. 

 

Поред наведеног, понуђач за опрему коју уграђује по локацијама наручиоца мора да 

поседује сертификоване запослене. Пошто у мрежи Наручиоца постоји Mikrotik и Cisco 

опрема која се користи за повезивање и комуникацију између локација, неопходно је да 

и запослени понуђача поседују неопходна знања и сертификате из Mikrotik и Cisco 

опреме. 

 

Обзиром да се објекти Наручиоца налазе на преко 20 локација од којих је знатан број на 

неприступачним терену (планина, шума, мочварно приобаље) те да до сада до ових 

локација није било могуће довлачити оптику или бакар, претпоставка је да ће се ове 

локације повезивати wireless линковима за шта Наручилац већ унапред има изграђену 

инфраструктуру. Обзиром да било какви грађевински радови у оквиру објеката 

Наручиоца, претпостављају  исходовање дозволе за градњу чији трошкови падају на 
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терет власника објекта или инвеститора што је у овом Наручилац, Наручилац тренутно 

није спреман на додатне финансијске издатке у смислу посебних набавки и уговора за 

пројектовање и сл. Наиме приликом израде конкурсне документације и дефинисања 

услова за учешће Наручилац се придржавао начела ефикасности и економичности, 

односно да се предметна набавка спроведе уз што мање трошкове везане за поступак и 

извршење јавне набавке. С тим у вези и запослени/ангажовани техничари који су чланови 

мобилне екипе морају да поседују Извештај о стручној обучености за рад на висини. 

 

Уколико понуђач тражене додатне услове не може да испуни самостално, исте може 

испунити учешћем у заједничкој понуди. 

 

 

- Дана 13.02.2018. у 08,32 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питање - везано за јавну набавку услуга –Услуге интернет провајдера, отворени 

поступак, број 03/18-С. Наручилац је дана 13.02.2018. године у 08,35 часова 

електронским путем потврдио пријем питања. 

 

ПИТАЊЕ бр. 1 

У оквиру конкурсне документације захтевате да Понуђач има успостављен систем 

менаџмента у складу са стандардима:  

(SRPS) ISO 9001, (SRPS) ISO 14001, (SRPS) OHSAS 18001, (SRPS) OHSAS ISO 20000-1, 

(SRPS) ISO 27001. Као доказ наводите да је потребно доставити фотокопију важећих 

сертификата наведених стандарда ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 20000-1, ISO 

27001. 

 

Да ли су ови услови реално предимензионисани, односно који су разлози да понуђачи 

морају имати баш све захтеване сертификате? Према члану 76. ЗЈН Наручилац одређује 

услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

логичкој вези са предметом јавне набавке. Једини сертификати који су у логичкој вези са 

предметом набавке су 9001, 27001 i 20000-1.  ISO 14001 гарантује да су током пружања 

услуга, негативни утицаји на животну средину идентификовани, надгледани и усклађени 

са законским регулативама. ISO 18001 дефинише захтеве за систем менаџмента здрављем 

и безбедношћу на раду. У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, 

Наручилац је дужан да од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито 

наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, што понуђачи доказују 

достављањем изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на Обрасцу 

број 2. С тим у вези, сугеришемо измену конкурсне документације, односно брисање 

стандарда ISO 14001 и 18001 као доказа о испуњености додатног услова за пословни 

капацитет. 

 

ОДГОВОР бр. 1 

 

По члану 13. ЗЈН Наручилац је дужан да набавља добра, услуге и радове који не загађују, 

односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно 
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смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност и да, када је то оправдано, као 

елемент критеријума економски најповољније понуде одреди еколошке предности 

предмета јавне набавке, енергетску ефикасност, односно укупне трошкове животног 

циклуса предмета јавне набавке. 

 

Узимајући у обзир врсту делатности Наручиоца и значај објеката Наручиоца за 

производњу и снабдевање града Новог Сада водом, као и законску регулативу у овој 

области, а које се Наручилац мора придржавати у смислу задовољења предуслова у вези 

јавног здравља, Наручилац сматра да су захтеви оправдани. Стога се остаје при захтеву 

за поседовањем наведених сертификата. 

 

Уколико понуђач тражене додатне услове не може да испуни самостално, исте може 

испунити учешћем у заједничкој понуди. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2 

У оквиру конкурсне документације наводите да су понуђачи дужни уколико обилазе 

локације и објекте Наручиоца треба да имају важеће санитарне књижице. Такође треба 

да испуне додатне услове ради учешћа у набавци и то: „Да располаже довољним 

кадровским капацитетима и то да има минимално 6 лица са важећом санитарном 

књижицом, као доказ треба доставити фотокопије важећих санитарних књижица“. С 

обзиром да је основна делатност понуђача пружање телекомуникационих услуга, и да 

такав документ није неопходан за обављање наше делатности, па самим тим према члану 

76. ЗЈН није у логичкој вези са предметом набавке. У складу са тим сугеришемо 

наручиоцу да овај услов искључите и измените конкурсну документацију. 

ОДГОВОР бр. 2 

 

Делатност Наручиоца је производња и дистрибуција воде. У зонама санитарне заштите 

на извориштима воде (бунарима) на Ратном острву, Петроварадинској ади и Штранду  

понуђач ће бити дужан да инсталира своју опрему за пружање услуге интернета, те се из 

наведених разлога захтевају кадрови који поседују санитарне књижице, а сходно Закону 

о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016). Опрема 

која се тренутно налази на наведеним локацијама, а ради пружања наведене услуге 

интернета, је у власништву тренутног пружаоца услуге, те ће нови пружалац услуге бити 

у обавези да након закључења уговора инсталира своју опрему у сврху пружања услуге 

интернета. 

 

ПИТАЊЕ бр. 3 

Молимо за информацију које су тачне адресе наведених локација (координате) 

 

 

ОДГОВОР бр. 3 

 

За локације за које постоје адресе, Наручилац је исте и навео у Конкурсној 

документацији. Координате нисмо у могућности да Вам дамо. За остале локације које 

смо навели у Конкурсној документацији, а које немају тачне адресе у смислу улице и 
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кућног броја, као и за све остале локације, предвиђена је могућност обиласка објеката 

како би се сви потенцијални понуђачи могли упознати са предметом набавке. 

 

- Дана 13.02.2018. у 09,40 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питање - везано за јавну набавку услуга –Услуге интернет провајдера, отворени 

поступак, број 03/18-С. Наручилац је дана 13.02.2018. године у 10,03 часова 

електронским путем потврдио пријем питања. 

 

ПИТАЊЕ бр. 1 

 

На колико децимала Понуђачи заокружују цене у својим понудама? 

 

ОДГОВОР бр. 1 

 

На две децимале. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2 

 

Да ли се за неку од предметних услуга које су дате у табели на странама 29, 30, 31, 32 и 

33 конкурсне документације, може понудити цена од 0,00 динара? 

 

ОДГОВОР бр. 2 

 

Може. 

 

 

 

С поштовањем,                                                  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                Комисија за јавну набавку бр 03/18-С 

                                                                                          

 


