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Број: 5.2-23631 

Дана: 25.07.2019. 

 

 

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

вези са отвореним поступком јавне набавке добара – Набавка грађевинског материјала, 

ЈН број 24/19-С, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 

набавки дана 16.07.2019. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Дана 16.07.2019. сте расписали  ЈНВВ бр 24/19-С "Набавка грађевинског 
материјала", где опет  исто по ко зна који пут идете са најгорим дискриминаторским 

условима, на које по Закону о јавним набавкама немате право. Јер чл. 10 Закона о јавним 

набавкама јасно гласи: 

- Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 

конкуренцију. 

- 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. 

Наиме, у траженој документацији која је по условима иста као прошле године, се 

и ове постављају исти дискриминаторски услови, где осим ИСО стандарда које захтевате, 

а које по Закону немате право да тражите сем ако их и сами не испуњавате, тражите и 

услове који сами по себи нису одлучујући за ову јавну набавку, као што су величина 

пословног простора, број возила и Извештаји о испитивању паркинг стубића (које између 

осталог и производи понуђач из прошле ЈНВВ што је лако утврдити) и средстава за 

адитиве бетону. 

Пошто понављате исту ствар и другу годину заредом, и фаворизујете фирму која 

је имала и прошлогодшињи Уговор са Вама као и још доста Уговора по истом принципу, 

по овом принципу покушавате да урадите ову исту ствар са том фирмом или са фирмама 

која су повезана лица и за које се прави ова ЈНВВ, Вас молимо да ове услове избаците и 

објавите нови позив за достављање понуда. Уколико то не објавите, бићемо принуђени 

да по хитном поступку тражимо заштиту права и поднесемо пријаву Вишем Суду у 

Новом Саду-одељењу за организовани криминал, које се бави и кривичним делима као 

што су превара у обављању привредне делатности, проневера у обављању привредне 

делатности, злоупотреба положаја одговорног лица, злоупотреба у вези са јавном 

набавком и другим кривичним делима прописаним Законом о изменама и допунама 

Кривичног законика од 24. новембра 2016.године. 

У прилогу маила Вам достављамо повезана лица за коју је формирана ова ЈНВВ. 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

 Додатни услови за учешће одређени у конкурсној документацији предметног 

поступка јавне набавке су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

 Имајући у виду да предмет овог поступка јавне набавке представља грађевински 

материјал, то је неопходно да понуђач, у сврху складиштења материјала и довоза 
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материјала Наручиоцу, поседује одговарајући магaцински простор, камионе и доставна 

возила. 

 С обзиром да заинтересовано лице у свој примедби само уопштено констатује да 

Наручилац у конкурсној документацији тражи „...услове који сами по себи нису 

одлучујући за ову јавну набавку, као што су величина пословног простора, број возила 

...“, не наводећи при томе конретно у вези са којом врстом/површином магацинског 

простора примедбује, нити за коју врсту/тонажу возила сматра да је сувишна у овој јавној 

набавци, то Наручилац једино уопштено може одговорити да су тражена возила и 

магацински простор одлучујући за ову јавну набавку, обзиром да грађевински материјал 

не може благовремено испоручити понуђач који исти не чува у одговарајућем 

магацинском простору на стању у одређеној количини и/или који нема возила којима би 

испоруку извршио на уговорени начин и у уговореним роковима. 

 Наведени услови посебно долазе до изражаја ако се посматрају кроз призму 

задатих рокова испоруке, који су у случају хаваријског или акцидентог стања изузетно 

кратки и износе максимално 3 сата од пријема писаног захтева Наручиоца за испоруку - 

поруџбенице (укључујући и е-маил), а све у вези са делатношћу Наручиоца која је јавно 

-комунална делатност која, између остало, подразумева санацију хаварија на водоводној 

и канализационој мрежи, као и израду водоводних и канализационих прикључака.  

Наручиоцу је потребан поуздан понуђач - добављач који у сваком тренутку на 

стању има грађевински материјал и то пре свега песак, шљунак, туцаник, а  који су 

Наручиоцу неопходни због честих санација хаварија на водоводној и канализационој 

мрежи,, као и због израде водоводних и канализационих прикључака што је, такође, 

делатност Наручиоца. 

Поред наведеног, Наручилац у конкурсној документацији не инсистира на 

власништву понуђача над траженим возилима и магацинском простору, већ дозвољава 

да понуђач иста обезбеди по основу закупа, односно закупа или лизинга. 

У вези са наводом заинтересованог лица у погледу ИСО стандарда и тврдњом да 

се у конкурсној документацији захтевају ИСО стандарди „...које по Закону немате право 

да тражите сем ако их и сами не испуњавате...“, Наручилац наводи да испуњава захтеве 

стандарда (СРПС) ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001. 

  Без обзира на наведено, а у циљу додатног повећања конкуренције, 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и то у смислу што ће: 

- обрисати додатни услов пословног капацитета у  вези са захтеваним стандардом 

ИСО 22301 

- обрисати додатни услов техничког капацитета којим је захтеван шлепер 

носивости до 24 т у власништву, лизингу или закупу 

- изменити додатни услов техничког капацитета у вези са захтеваним затвореним 

магацинским простором и то на начин да буде у површини од минимум 1000м2. 

Поред наведеног, Наручилац ће извршити измену конкурсне документацију и у делу 

техничких спецификација предмета набавке, и у складу са наведеном изменом тачка 12 

алинеја 14 одељка Упутство понуђачима како да сачине понуду која гласи : ,, доказе 

захтеване у Техничкој спецификацији за  добра на позицијама 7. и 12. ( из II поглавља 

БЕТОНИ И МАЛТЕРИ ЦЕМЕНТ, ФУГ МАСА, ПРЕМАЗИ) и за добра на позицијама 22. 

,23. и 24.( из поглавља IX. ПРОИЗВОДИ ОД ГУМЕ,ТКАНИНЕ И ПВЦ-А).“ биће 

избрисана из Конкурсне документације. 
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 На крају, Наручилац наводи да захтеване додатне услове за учешће понуђач може 

испунити самостално или заједно са другим понуђачима у оквиру групе понуђача, која 

може поднети заједничку понуду у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама и 

одредбама конкурсне документацију из предметног поступка јавне набавке. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 24/19-С  

                                                                                          


