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Број: 5.2.-31186 

Дана: 23.11.2017. 

 

 

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

вези са I фазом квалификационог поступка јавне набавке велике вредности услуга у 

области водопривреде и то услуга израде техничке документације за грађење, 

реконструкцију, адаптацију и санацију  мреже и објеката водовода и канализације, ЈН 

број 25/17-С, за који је Позив за подношење пријава објављен на Порталу јавних набавки 

дана 25.10.2017. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

У делу конкурсне документације захтева се поседовање 5 рачунара са лиценцираним 

Autocad програмом. Autocad је програм приватне фирме "Autodesk" за цртање у dwg. 

формату због чега овај услов написан на овај начин није у складу са важећим Законом о 

јавним набавкама пошто дисквалификује друге софтвере који у потпуности омогућавају 

цртање у dwg. формату и у потпуности су компатибилни са свим софтверима па и са 

траженим Autocad-oм.  

  

Молимо вас да ускладите конкурсну документацију тако да се омогући испуњавање 

додатног услова поседовањем лиценцираног софтвера за цртање у dwg. формату без 

фаворизовања фирме која је израдила софтвер (Autocad или слично). 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Приликом дефинисања услова техничког капацитета у смислу да подносилац пријаве 

мора поседовати 5 (пет) персоналних рачунара са лиценцираним софтвером Autocad, 

Наручилац је пре свега имао у виду чињеницу да и сам поседује Autocad софтвер, те је 

из тог разлога навео дати услов, који ће у будућности омогућити достављање пројеката 

Наручиоцу на CD-у коришћењем овог софтвера. 

 

Уколико пројекти не би били израђени коришћењем Autocad софтвера, Наручилац не би 

био у могућности да у потпуности користи пројекте који су израђени помоћу неког 

другог софтвера за цртање. 

 

Даље, битно је имати у виду и да је наведени услов постављен у првој фази 

квалификационог поступка, што значи да ће Наручилац у периоду важења Листе 

кандидата уговарати јавне набавке са најмање 5 кандидата који ће бити на Листи 

кандидата. С тим у вези, у случају некоришћења Autocad софтверa од стране кандидата, 

Наручилац би био принуђен да купи све друге софтвере за цртање које користе 

кандидати, како би могао у потпуности да користи пројекте израђене у тим софтверима 

за цртање, а што није економски оправдано и у потпуности се коси се са начелом 

ефикасности и економичности у јавним набавкама. 

 

И поред наведеног, Наручилац се слаже са констатацијом заинтересованог лица да 

постоје и други софтвери који у потпуности омогућавају цртање у dwg. формату. 
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Међутим, иако ће Autocad  софтвер који Наручилац поседује отворити пројекат израђен 

у неком другом софтвру за цртање који је у dwg. формату, према досадашњем искуству 

Наручиоца неминовно ће доћи до техничких проблема приликом коришћења тог 

пројекта у смислу померања маргина, редова, колона итд. а што може довести до губитка 

неких делова цртежа у пројекту или других података из пројекта. 

 

Имајући у виду да заинтересовано лице тврди да су други софтвери за цртање у dwg. 

формату у потпуности компатибилни са свим софтверима, па и са траженим Autocad-oм, 

то ће Наручилац у циљу обезбеђивања што веће конкуренције у предментом поступку 

јавне набавке извршити измену конкурсне документације у делу датог услова техничког 

капацитета у смислу предвиђања одговарајућих софтвера поред Autocad-а, уз 

достављање у пријави доказ о компатибилности са Autocad-ом, као и могућност 

поседовања 1 мрежне лиценце за софтвер Autocad инсталиране на најмање 5 рачунара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 25/17-С                                                                               


