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Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 28.11.2018. године  за јавну набавку радова- Радови на изградњи на изградњи 

стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад „ број  ЈНОП  3/2018 

 

Дана 28.11.2018. године  .потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања - везана за јавну набавку Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у 

Момчила Тапавице Нови Сад „ број  ЈНОП  3/2018 

 

ПИТАЊA  

 

1)      Наручилац је на  стр. 61 конкурсне документације дефинисао додатни  услов техничког 

капацитета у коме је  наведено следеће: 

„-  Торањска  дизалица‐ кран, минималног дохвата  скеле 40м ‐  1 комад“ ,  док је у упутству како 

се доказивање  испуњеност услова дефинисао > следеће „За багер и КРАН  доставити СТРУЧНИ  

НАЛАЗ овлашћене  институције о  периодичном  испитивању исправности.“ 

 

НАПОМЕНА: Указујемо наручиоцу да се  према важећим законским  регулативама стручни налаз 

за кран и  друге дизалице добија од стране  овлашћене институције након његове  монтаже на 

градилишту, при чему  предметни стручни налаз престаје да  важи уколико дође до његовог  

премештања. Имајући у виду да  понуђач у тренутку предаје понуде  треба да докаже да 

располаже  захтеваним техничким  капацитетом, молимо  наручиоца да у складу са горе  

наведеним изврши измену конкурсне   докуметнације тако што ће избрисати  део захтева који се 

односи на  достављање стручног налаза за кран 

Понуђач може доставити  документ из кога се наручилац може  уверити у захтеване техничке  

карактеристике крана. 

 
2.    Наручилац је на  стр. 59-60 конкурсне документације дефинисао додатни  услов пословног 

капацитета у коме је  наведено следеће: 

 „Б)  да је да је понуђач у последњих три  године рачунајући од дана објављивања јавног позива  на 

минимим три објекта уградио топлотне пумпе ваздух– вода понуђеног произвођача пумпе, чија укупна 

инсталирана снага износи минимално 120 кW топлотне снаге. 

 

док је на стр. 60 конкурсне документације у упутству како се доказивање испуњеност услова 

дефинисао следеће: 

“У разматрање ће бити узети само извршене услуге  које је понуђач извршио самостално или као 

члан групе понуђача - конзорцијума, а не и као подизвођач другог понуђача.” 

 

НАПОМЕНА: Сматрамо да је уградња топлотних пумпи специфична врста  радова, чије је 

процентуално учешће  у реализацији пројеката попут  предметне јавне набавке веома мали у  

односу на укупну вредност посла. Стога треба узети у обзир да се  потенцијални понуђачи који 

изводе  радове на уградњи топлотних пумпи баве  уско специјализованом  делатношћу, те да стога 

нису увек  директни учесници уговарања са примарним наручиоцем, што свакако не  умањује 



чињеницу да су по  другом правном основу успешно изводили  радове на уградњи топлотних  

пумпи.  

 Указујемо наручиоцу да на овај начин  ограничава конкуренцију  умањујући значај потенцијалних  

понуђача који су извели захтевану  врсту радова, али не за примарног  наручиоца или крајњег 

корисника, као и да је оваквим дефинисањем додатног  услова, поступио супротно чл. 76. ст. 6., 

као и чл.10 и чл. 12. Закона о јавним набавкама и његовим  основним начелима. 

 

3. Указујемо  наручиоцу да у конкурсној документацији није прецизно  дефинисао које образце 

конкурсне документације у случају заједничке  понуде МОРАЈУ да овере и потпишу сви  чланови 

групе понуђача (Образац  изјаве о независној понуди, Образац  изјаве о поштовање прописа и др.). 

Молимо наручиоца да у складу са  претходно изнетим усклади конкурсну  документацију и 

појасни које образце  оверава и потписује сваки понуђач  у случају заједничке понуде. 

 

4.  Наручилац је на  стр. 59 конкурсне документације дефинисао додатни  услов пословног 

капацитета у коме је  наведено следеће: 

 „А)  да је понуђач у последњих три  године рачунајући од дана објављивања јавног позива  извео 

грађевинске радове   на  најмање 1 стамбеном или стамбено – пословном објекту , површине минимум 

6.000 м2 

 

 ПИТАЊЕ: Молимо наручиоца да прецизира  да ли се горе наведеним условом  захтева мин 6.000 

м2 БРУТО ИЛИ НЕТО  ПОВРШИНЕ? 

 

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

124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена 

питања: 

 

1. Наручилац остаје при захтеваном техничком капацитету , „-  Торањска  дизалица‐ 
кран, минималног дохвата  скеле 40м ‐  1 комад“ и начину доказивања истог „За багер и 

КРАН  доставити СТРУЧНИ  НАЛАЗ овлашћене  институције о  периодичном  

испитивању исправности“. 
 Кран се атестира након монтазе, али стручни налаз вази 3 године. 

Достављањем стручног налаза потврђује се да је у важећем периоду кран био 

исправан. 

Поред тога, на основу стручног налаза може се утврдити да ли кран испуњава 

захтеване техничке  карактеристике.. 

 

2. Наручилац остаје при захтеваном услову пословног капацитета  „Б)  да је понуђач у 

последњих три  године рачунајући од дана објављивања јавног позива  на минимим три 

објекта уградио топлотне пумпе ваздух– вода понуђеног произвођача пумпе, чија укупна 

инсталирана снага износи минимално 120 кW топлотне снаге , као и начину 

доказивања истог. 

Као што је потенцијални понуђач и навео ради се о врло спецфичној врсти радова , 

на веома скупој опреми , те стога наручилац захтева да понуђач има искуство на 

радовима на истим.. У колико понуђач није изводио предметне радове има 

могућност да  достави заједничку понуду са извођачем предметних радова . 

 

3. Наручилац је у делу 6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 

75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 



ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА      ПОНУЂАЧА дефинисао које образце конкурсне 

документације у случају заједничке  понуде МОРАЈУ да овере и потпишу сви  чланови 

групе понуђача, , а исто пише и на самим обрасцима , као и у делу 3) УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ тачка 12 обавештење  о  заједничкој 

понуди : где између осталог стоји «Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује 

достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о 

јавним набавкама испуњавају заједно.» 

Члан 75 став 2 Закона о јавним набавкама гласи: «Наручилац је дужан да од понуђача или 

кандидата 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, као и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде» 

Сходно изнетом сваки понуђач из групе понуђача мора да достави следеће обрасце из 

конкурсне документације Образац  изјаве да су поштовали обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде и образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди., као и да испуне 

обавезне услове из члана 75 став 1 ЗЈН.. 

 

4. Како наручиац није навео да ли се ради о бруто или нето површини понуђачи не 

могу трпети штетне последице , те ће наручилац прихватити референце да је 

понуђач у последњих три  године рачунајући од дана објављивања јавног позива  извео 

грађевинске радове   на  најмање 1 стамбеном или стамбено – пословном објекту , површине 

минимум 6.000 м2 бруто или нето  површине. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП  3/2018 


