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3.  П И Т А Њ Е   И   О Д Г О В О Р  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - КАМИОНА 

СМЕЋАРА, АУТОПОДИЗАЧА, КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА 

ЈН П 01/17 

Комисија за јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на 

постављено питање од 20. 04.2017. године благовремено даје следећи одговор: 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 

- за јавну набавку добра - камиони смећари, аутоподизачи, канте и контејнери, ЈН П 

01/17, Партија број 1. 

Поштовани у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама молимо Вас да 

нам одговорите на следећа питања у вези јавне набавке број  ЈН П 01/17, Партија број 1, 

јавна набавка добара: камиона смећара, аутоподизача, канти и контејнера, отворени 

поступак: 

 

 1.  ПИТАЊЕ: Да ли ћете прихватити као референтне испоруке и испоруке 

аутоподизача? 

Образложење: предмет јавне набавке за партију 1 су аутосмећари и аутоподизачи.  

             ОДГОВОР: Прихватиће се и испоруке аутоподизача. 

 

 2. ПИТАЊЕ: Како се третира референтна испорука која је била предмет 

испоруке у заједничој понуди, да ли ће таква референца бити сразмерна проценту 

учешћа сваког члана заједничке понуде?  

Образложење: У обрасцу број 7 на страни 41/75 је наведено “као самостални 

добављач или учесник у заједничкој понуди”.   

     ОДГОВОР: Биће узет у обзир проценат учешћа члана заједничке понуде. 

 



 3. ПИТАЊЕ: Да ли ћете прихватити референтне испоруке које су извршене у 

2014. години по основу уговора који је потписан 2013.год?  

     ОДГОВОР: Да  

 

 4. ПИТАЊЕ: На страни 19 конкурсне документације за референцу наводите 

“три године од дана објаве” док у обрасцу Потврде о референцама , страна 41/75, 

кажете у последњих 3 година (2014, 2015 и 2016), да ли сте мислили на три последње 

године 2014, 2015 и 2016?  

 ОДГОВОР: Три последње године. Наручилац ће извршити измену конкурсне 

документације. 

  

 4. ПИТАЊЕ: На страни 67/75 конкурсне документације захтевате Банкарску 

гаранцију за озбиљност понуде, да ли је износ од 5% са ПДВ-ом или без ПДВ-а?   

 ОДГОВОР: Без ПДВ-а 

 

 5.  ПИТАЊЕ: На страни 67/75 у делу 14.1. под тачком 4) тражите полисе 

осигурања које нису примерене предмету јавне набавке, да ли се ради о грешци и да 

ли ће наручилац уклонити захтев под тачком 4)?  

 ОДГОВОР: У питању је грешка. Наручилац ће извршити измену конкурсне 

документације. 

 

 6. ПИТАЊЕ:  Имајући у виду да сте за партију 2 у конкурсној документацији 

захтевали да понуђачи у понуди доставе за произвођача понуђених добара 

сертификате ИСО 9001, 14001 и 18001. Сматрамо да би имајући у виду сложеност 

производа за партију 1 исти захтев требало уврстити у делу додатних услова за 

партију 1. 

Да ли ће наручилац за партију 1 тражити следеће:  

„Понуђач мора у понуди да приложи следеће сертификате за произвођача понуђених 

надградњи а чији је опсег примене производња комуналних надградњи: 

- СРПС ИСО 9001:2008 или еквивалент 

- СРПС ИСО 14001:2005 или еквивалент 

- СРПС ОХСАС 18001:2008 или еквивалент у понуди приложити копије тражених 

сертификата.“  

 ОДГОВОР: Наручилац прихвата примедбу и извршиће измену конкурсне 

докуметације. 

 

 7. ПИТАЊЕ: Обим и сложеност јавне набавке за партију 1 је велика, у 

тендерској документацији ви као наручиоци нисте затражили никакав документ 

којим понуђачи гарантују квалитет добара која нуде. Предлажемо да размотрите 



могућност да понуђачи у понуди доставе следеће сертификате ЕН ИСО 3834-2 

(сертификовани погон за заваривање)  или еквивалент и ЕН ИСО 9606-1 (стручна 

оспособљеност заваривача минимум 2 заваривача) или еквивалент који се односе на 

процес заваривања произвођача понуђених надградњи. Тиме би обезбедили да ви као 

наручилац добијете добра високог квалитета.  

 ОДГОВОР: Наручилац прихвата примедбу и извршиће измену конкурсне 

докуметације. 

 

 8.  ПИТАЊЕ: На страни 9/75 и 12/75 тражите да надградње буду дизајниране у 

складу са стандардом СРПС ЕН 1501-1. Да ли су понуђачи дужни да у понуди 

доставе копије сертификата ЕН 1501-1 или еквивалент за понуђене марке и типове 

надградњи аутосмећара?  

 ОДГОВОР: Наручилац прихвата примедбу и извршиће измену конкурсне 

докуметације. 

 

 9.  ПИТАЊЕ: Сходно вредности јавне набавке и броји возила која су предмет 

набавке да ли наручилац сматра да понуђачи морају да у понуди доставе списак 

овлашћених сервиса за понуђена возила и надградње на територији Републике 

Србије, који мора да буде оверен од стране произвођача или овлашћеног 

представника произвођача возила и надградње?  

 Образложење: Ви као наручиоци без напред наведеног можете добити возила - 

шасије и надградње произвођача који немају овлашћени сервис на територији 

Републике Србије, због чега ће одржавање у гарантном и вангарантном року бити 

отежано или онемогућено. 

 ОДГОВОР: Наручилац прихвата примедбу и извршиће измену конкурсне 

докуметације. 

 

 10. ПИТАЊЕ: На странама од 5-13 конкурсне документације, Наручилац је у 

делу ПАРТИЈА 1, у делу техничке карактеристике возила у делу карактеристика за 

сва три ЛОТА камионских шасија, између осталог тражио и следеће: „приказ 

оптерећења задње осовине на дисплеју“, „појачана моторна кочница, вишестепена“ и 

„активирање моторне кочнице преко педале кочнице“. Сматрамо да су наведене 

карактеристике овако написане сувишне у смислу доприноса већем квалитету 

понуђених добара, имајући у виду да сви реномирани произвођачи возила већ имају 

као карактеристику моторну кочницу довољне и функционалне снаге у односу на 

тражену запремину мотора, тражену укупну тежину возила као и тражену снагу 

мотора, са изабраном технологијом активирања која је чак и безбеднија и 

функционалнија од тражене карактеристике, и да при том ограничава конкуренцију 

међу потенцијалним понуђачима. При том и прва наведена карактеристика при којој 

се тражи приказ оптерећења ЗАДЊЕ осовине на дисплеју доводи до ограничења 



конкуренције међу потенцијалним понуђачима с обзиром да само један произвођач 

може да понуди тражену карактеристику. 

 Имајући у виду горе наведено предлажемо да наручилац уклони карактеристике 

„приказ оптерећења задње осовине на дисплеју“ и „активирање моторне кочнице 

преко педале кочнице“, и при том да измени „појачана моторна кочница, 

вишестепена“ у „моторна кочница“ ради обезбеђивања веће конкуренције међу 

потенцијалним понуђачима. 

 ОДГОВОР: Наручилац прихвата примедбу и извршиће измену конкурсне 

докуметације. 

 


