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Број: 5.2-12519 

Дана: 14.05.2018. 

 

 

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

вези са отвореним поступком јавне набавке велике вредности услуге кошења, кречења и 

одржавања зелених површина, ЈН број 15/18-С, за који је Позив за подношење понуда 

објављен на Порталу јавних набавки дана 19.04.2018. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Сматрамо да додатни технички услови које захтевате нису у складу са наведеном јавном 

набавком и да кршите ЗЈН, члан 10. Начело обезбеђивања конкуренције.  

На основу нашег досадашњег искуства на вршењу услуге кошења, крчења и одржавања 

зелених површина у ...1, које смо успешно обављали у претходне две године као и 

код  других Наручилаца, сматрамо да роботска косачица није потребна. Сматрамо да је 

на овај начин смањена конкуренција с обзиром да постоји једна роботска косачица на 

територији Републике Србије. 

До сада смо изводили предметну услугу тримерима, моторним тестерама и тракторским 

малчером, који је ефикаснији од роботске косачице с обзиром на конфигурацију 

земљишта. 

Сходно наведеном сматрамо да Наручилац у техничким капацитетима треба да захтева: 

тримере, моторне тестере, косачице и камион за одношење на депонију.  

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Због конфигурације терена појединих локација које су предмет кошења, за извршење 

услуга које су предмет набавке неопходна је самоходна роботска косачица/малчер са 

даљинским управљањем, која има могућност радног ангажовања и на нагибима до 60°. 

Због изузетно захтевних локација, а у циљу повећања безбедности извршилаца, као и 

ради спречавања повређивања сматрамо да је даљинско управљање оправдана 

карактеристика тражене опреме. Напомињемо да је и у прошлогодишњој конкурсној 

документацији, за исти предмет јавне набавке, као услов неопходног техничког 

капацитета захтевана самоходна роботска косачица са могућношћу кошења нагиба до 

60°, а који услов је изабрани понуђач испунио и доказао у поступку јавне набавке. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

 

У техничким капацитетима, Наручилац захтева самоходну хидрауличну корпу на 

електрични погон  са радном висином од 25м, а претходне године за исту јавну набавку 

...., захтевана је иста са радном висином од 21м. Сматрамо да овај захтев није у складу са 

ЈН и да ограничава конкуренцију. До сада смо изводили наведене услуге за ..., .... и др. и 

одговарајућа је била самоходна хидраулична корпа на електрични погон са радном 

висином од 18м. 

                                                 
1 подаци о поставиоцу питања и наручиоцима за које је исти радио су уклоњени из текста питања у складу 

са чланом  14. ЗЈН 
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ОДГОВОР бр. 2: 

 

Прегледом локација које су предмет ове јавне набавке у овој години уочена су стабла са 

висинама од преко 25 метара, те је из тог разлога у конкурсној документацији захтеван 

услов неопходног техничког капацитета који подразумева самоходну хидрауличну корпу 

на електрични погон са радном висином од 25 метара. Процењујемо да је безбедност при 

сечењу таквих стабала повећана и да су ризици по извршиоце и околину сведени на 

минимум ангажовањем поменуте радне машине. 

 

ПИТАЊЕ бр. 3: 

 

Кадровски капацитети нису у складу са предметном јавном набавком. С обзиром на 

површину која се третира потребан је већи број извршилаца. 

Молимо  Наручиоца да измени додатне услове у конкурсној документацији и доведе их 

у логичну везу са наведеном Техничком спецификацијом. На тај начин ћете омогућити 

већу конкуренцију што захтева ЗЈН.  

 

ОДГОВОР бр. 3: 

 

У конкурсној документацији у оквиру услова кадровског капацитета наведен је 

неопходан тј. минималан број радника - извршилаца који понуђач мора имати како би 

био у могућности да извршава предметне услуге,с тим што на тај начин није ограничен 

број радника који потенцијални понуђач има. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 15/18-С                                 

                                                                                          


