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2.  П И Т А Њ A   И   О Д Г О В О Р И  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАНЈЕМ ПОНУДЕ ЗА  

ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА –  

КАМИОНА СМЕЋАРА И АУТОПОДИЗАЧА КОНТЕЈНЕРА 

ЈН П 02/17 

 

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  питања примљена 

дана 20.04.2018. године благовремено даје следећи одговор: 

 

У складу са одредбом члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: ЗЈН), 

заинтересовано лице указује наручиоцу РС, Министарство заштите животне средине, ул. 

Немањина 22-26, Београд, за кога поступак јавне набавке спроводи АПВ, Град Суботица, 

Градоначелник, Трг слободе бр. 1, Суботица, на следеће недостатке и неправилности у 

конкурсној документацијии захтева додатна појашњења исте у отвореном поступку јавне 

набавке ЈН бр. П 02/2017, камиона смећара и аутоподизача контејнера: 

      

1) ПИТАЊЕ: У оквиру дела  „Техничке спецификације“, наведено је да први наручилац 

задржава право да у току реализације уговора, а пре испоруке уговорених добара изврши 

периодично претходну квалитативну контролу код изабраног понуђача (добављача). 

Указујемо да је нејасно шта подразумева „периодична претходна квалитативна контрола“, 

тачније сматрамо да није описано због чега ће се та контрола вршити, по којој 

методологији и на који начин, те да је потребно додатно појаснити конкурсну 

документацију у том делу. 

ОДГОВОР: 

Као што сам текст каже  „ПЕРИОДИЧНА ПРЕТХОДНА КВАЛИТАТИВНА КОНТРОЛА” 

подразумева периодичну (значи у неком временском интервалу као у тексту који сте 

навели) – у току реализације уговора а пре испоруке добара) контролу квалитета израде 

возила у току производње, која ће бити испоручена Наручиоцу. 

Контрола ће се вршити због комплексности конструкције возила и надградње како би се 

сви елементи и примењена антикорозиона заштита видели пре завршетка и компплетирања 

возила. 

Методологија је упоређење захтева дефинисаних у Техничким спецификацијама са 

испуњењем истих на прегледаном возилу. Свако возило мора одговарати тј. бити 

произведено према захтевима  дефинисаним у Техничким спецификацијама. 

2) ПИТАЊЕ: У оквиру истог дела конкурсне документације „Техничке спецификације“ – 

Општи захтеви за Аутоподизач контејнера запремине 5-7м
3
, наведено је да ће понуда бити 

одговарајућа уколико је понуђач понудио све три врсте тражених возила са шасијом истог 

произвођача. 

Због чега мора да буде шасија сва три возила од истог произвођача? Сматрамо да је 

потребно да наручилац образложи овакав свој захтев, будући да није логично нити 



2 

 

оправдано захтевати од понуђача и условљавати их да шасија свих возила буде од истог 

произвођача. 

ОДГОВОР: 

Наручилац сматра да је потпуно логично и потпуно оправдано да возила која се користе у 

граду или општинама једног региона буду истог произвођача.  

То није предмет разматрања конкурсне документације него захтев Наручиоца који  

Понуђач треба да испуни чиме стиче право на стручну оцену своје понуде.  

3) ПИТАЊЕ: У оквиру истог дела конкурсне документације „Техничке спецификације“, под 

тачком 13. предвиђено је да комисија задржава право да у току стручне оцене понуда 

посети понуђача и захтева додатну презентацију техничке документације према којој ће 

возило бити израђено или да покаже модел, функционални прототип уређаја који ће бити 

уграђен на возила захтевана овом конкурсном документацијом. 

Указујемо наручиоцу да није јасно када ће наручилац активирати право које је задржао за 

стручну оцену понуда, односно када се активирају разлози „посете понуђачу“, затим на 

који начин ће понуђач додатно презентовати техничку документацију (и коју 

документацију) према којој ће возило бити израђено, као и да не постоји описана 

процедура нити начин презентовања модела односно функционалног прототипа уређаја. 

Ово је у ствари, могућност коју наручилац задржава за себе, да у фази стручне оцене 

понудазахтева узорак или модел, али мора да постоји јасна методологија оцене тог узорка 

представљена у конкурсној документацији. Због свега наведеног, сматрамо да је потребно 

отклонити наведене неправилности у конкурсној документацији и јасно навести све 

захтеве које наручилац поставља понуђачима у свим фазама поступка јавне набавке. 

ОДГОВОР: 

Постављањем оваквог захтева од стране Наручиоца не постоје неправилности у конкурсној 

документацији.  

Као што сам текст каже Наручилац тј „Комисија задржава право да у току стручне оцене 

понуда...... ”. 

Ово право Комисија може користити у циљу елиминисања недоумица за доношење одлуке 

тј. да потврди да понуђено у потпуности испуњава тражене захтеве уколико они нису 

адекватно или довољно добро документовани и презентовани од стране понуђача.  

Методологија је потпуно јасно објашњена у тексту Конкурсне документације   

 

4) ПИТАЊЕ: У оквиру истог дела конкурсне документације „Техничке спецификације“, под 

тачком 13., као и на 32. и 69. страни у делу „Тренинг и обука запослених код крајњег 

корисника“предвиђено је да изабрани понуђач има обавезу да обезбеди теоретску и 

практичну обукуза руковаоце. 

Сматрамо да је потпуно нејасно на који начин се обезбеђује обука, када се спроводи, за 

колико руковаоца, шта се подразумева под том обуком. Непрецизна је конкурсна 

документација у наведеном делу, и исту је потребно кориговати прецизним навођењем 

захтева које наручилац ставља пред изабраног понуђача, будући да и наведена обука има 

своје трошкове који ће бити саставни део понуђене цене. 

ОДГОВОР: 

Захтев да понуђач „ обезбеди теоретску и практичну обуку за руковаоце” подразумева да 

обучи – покаже – демонстрира (број руковаоца је ирелевантан с обзиром да се то ради увек 

са групом) руковаоцима да правилно, сигурно и безбедно рукују надградњом. Такође 

морају да укажу на специфичности одржавања возила и надградње. 

Трошкови тренинга и обуке су саставни део  понуђене цене и они чине укупну вредност 

понуде која ће бити оцењивана приликом рангирања и доношења коначне одлуке 
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5) ПИТАЊЕ: У оквиру техничког описаза Аутоподизач наведено је да је захтевана док је у 

оквиру техничких карактеристика захтевано да возила треба да буду нова, некоришћена и 

потпуно монтирана. 

Указујемо наручиоцу да је потребно појаснити овако постављене техничке карактеристике, 

будући да година производње не мора да буде само 2018. Наиме, возило може да буде 

испоручено ново и некоришћено, а да је произведено и у 2017 години, па сматрамо да 

конкурсна документација садржи недостатке у наведеном делу и да исту треба кориговати 

тако да не ограничава нити условљава обавезе понуђача и да не доводи до нарушавања 

начела једнакости међу понуђачима.  

ОДГОВОР: 

Наручилац остаје при захтеву и не сматра да захтев садржи недостатке. 

Прецизним општим захтевима Наруучилац управо инсистира на начелу једнакости међу 

понуђачима. 

   

6) ПИТАЊЕ: За све три шасије у делу техничких захтева који се односи на емисију издувних 

гасова се захтева мотор ЕУРО 6  

Наша држава дозвољава увоз шасија са ЕУРО 5 моторима, који су са таквом емисијом 

издувних гасова да минимално загађују животну средину.  

Узимајући у обзир да возила са ЕУРО 5 моторима имају нижу цену коштања у набавци, као 

и ниже трошкове одржавања, самим тим бисте смањили укупну вредност комплетне 

набавке, сматрамо да бисте требали да коригујете захтев који се односи на емисију 

издувних гасова на мин ЕУРО 5. 

ОДГОВОР: 

Наручилац је упознат са законским регулативама увоза шасија и са стандардима емисије 

издувних гасова код шасија са дизел мотором, и остаје при захтеву да дизел мотори шасија  

морају да задовољавају стандард емисије издувних гасова ЕУРО 6. 

 

7) ПИТАЊЕ: Уз ознаке појединих захтеваних стандарда у конкурсној документацији, у 

оквиру техничког описа, на појединим местима није наведено „или одговарајуће“, а што би 

морало бити наведено уз сваки захтевани стандард, у складу са одредбом члана 71. став 1. 

тачка 1) ЗЈН, па је потребно кориговати коннурсну документацију у наведеном делу. 

ОДГОВОР: 

На свим местима у конкурсној документацији Наручилац је додао поред сваког захтева за 

достављање сертификата и „и одговорајући“ осим поред тражених стандарда који су 

општи, специфични или који немају одговарајући као на пример ECE R24-03/ISO1585, 

88/195 EEC и Директиви 80/1269 EEC, SRPS EN 1501-1 и слично. 

 

8) ПИТАЊЕ: Све што је напред наведено као неправилност у конкурсној документацији за 

Аутоподизач контејнера запремине 5-7м3 (тач. 1 – 7 овог дописа) истичемо и за аутосмећар 

12м3 и аутосмећар 16 м3, будући да су у питању исте неправилности и недостаци у 

конкурсној документацији за сва наведена возила. 

ОДГОВОР: 

Исти одговори као и за сва претходна питања. 

 

9) ПИТАЊЕ: У  оквиру додатног услова финансијског капацитета захтевано је да понуђач у 

последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен 

позив за подношење понуда није био неликвидан. 

Сматрамо да је ово сувише строг захтев „последњих 12 месеци“ - уобичајено се захтева да 

претходних 6 месеци понуђач није био у блокади. Генерално, чињеница да је одређени 
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понуђач био у блокади одређени, краћи период, не утиче на могућност реализације 

уговора, поготово код испоруке добара. Потребно је да наручилац оправда овакав свој 

захтев. 

ОДГОВОР: 

Наручилац остаје при захтеву за додатни услов да понуђач у „последњих 12 месеци“ није 

био у блокади, обзиром да се ради о набавци 25 возила велике вредности која захтева 

набавку материјала, опреме и редовну исплату зарада запослених. 

Блокирано предузеће макар и на један дан губи кредибилитет код својих добављача чиме 

може довести у питање и квалитет надградње и рок испоруке возила 

 

10) ПИТАЊЕ: У оквиру додатног услова пословног капацитета захтевано је да је понуђач од 

01.01.2015. године до дана подношења понуде реализовао уговоре у укупној вредности од 

270.000.000,00 динара, а који се односе на продају предмет набавке. 

Наручилац је вероватно мислио на продају предметних возила, а не на продају предметне 

набавке, па је потребно кориговати овај услов у наведеном делу.  

Због чега је наручилац захтевао да се реализовани уговори односе баш на период од 

01.01.2015. године до дана подношења понуде? Неуобичајено је да постоји захтев који се 

тиче услова за учешће у поступку јавне набавке, а који се односи на реализоване уговоре за 

период од претходних 3 године 4 месеца и 3 дана, имајући у виду да се рачуна период од 

01.01.2015. године до 03.05.2018. године.   

ОДГОВОР: 

Наручилац ће  техничку грешку наведену  у ставу 1. ове тачке: „а који се односе на продају 

предмет набавке“, кроз измену и допуну предметне конкурсне документације исту 

исправиту са речима:  „а која се односе на продају добара –предметних возила“.  

 

11) ПИТАЊЕ: Такође, у оквиру техничке спецификације за све три врсте возила, као и у 

оквиру пословног капацитета захтевано је да понуђач достави сертификате за произвођача 

према стандардима SRPS EN ISO 9001:2008 или 2015, 14001:2005 или 2015, 18000:2008, 

9606-1, 3834—2:2008 или одговарајући, па указујемо да је нејасно да ли треба доставити 

сертификате за произвођача шасије и за произвођача надградње појединачно, јер је у 

конкурсној документацији само наведено „произвођача“. Шасија и надградња могу бити од 

различитих произвођача, па је потребно прецизирати овакав захтев у конкурсној 

документацији.  

Ово тим пре, јер је и у Обрасцу структуре цене наведено да је потребно уписати назив 

произвођача и тип возила, посебно шасије а посебно надградње.  

ОДГОВОР: 

Понуђач даје понуду за комплетно возило које се састоји од шасије и функционалне 

надградње, што је дефинисано у III - Техничке спецификације, тачка 3. 

Наручилац под произвођачем сматра надграђивача који монтира израђену надградњу, 

комплетира и финализује возило, те надграђивач треба да поседује тражене сертификате 

стандарда и приложи их у понуди. 

 

12)  ПИТАЊЕ: У оквиру додатног услова кадровског капацитета за учешће у поступку, 

захтевано јеукупно 12 ангажованих кадрова, од којих: 

− најмање 1 (један) машински инжењер 

− најмање 2 (два) сертификована заваривача у складу са стандардом SRPS EN ISO 

9606-1:2015 или одговарајуће 

− најмање 9 (девет) машинске и електро струке. 



5 

 

Сматрамо да није оправдано захтевати два сертификована заваривача у складу са 

стандардом SRPS EN ISO 9606-1:2015 или одговарајуће, јер ови кадрови не налазе своје 

логичко оправдање у захтеваним капацитетима понуђача који треба да испоручи одређена 

возила. Такође, сва возила треба да буду испоручена монтирана, па нема никакве логике 

захтевати завариваче понуђача као део кадровског капацитета у конкретном посупку јавне 

набавке. Потребно је додатно појашњење наручиоца о томе због чега су захтевани 

наведени заваривачи, у чему се огледа потреба наручиоца да понуђач има ангажоване 

завариваче, с обзиром на предмет конкретног поступка? 

ОДГОВОР: 

Захтевани сертификовани заваривачи се траже као додатни услов за кадровски капацитет 

надграђивача тј произвођача надградње а не на понуђача који није произвођач, и на тај 

начин треба да се обезбеди квалитет заварених конструкција на надградњи и возилу. 

 

13) ПИТАЊЕ: У члану 4. Модела уговора је наведено да први наручилац задржава право да 

не реализује уговорену вредност из става 1. Тог члана (у ставу 1. Члана 4. Је предвиђено 

уписивање укупне вредности добара са пратећим услугама и свим урачунатим 

трошковима) у потпуности, уколико за тим не буде постојала потреба, односно оправдани 

разлози.  

Указујемо наручиоцу да се у конкретном случају не ради о оквирном споразуму, нити 

уговору са оквирним количинама и јединичним ценама, па да наручилац може да према 

потребама повлачи количине добара које набавља. Није јасно на основу чега наручилац 

сматра да има право да не реализује укупну уговорену вредност, како је наведено у напред 

наведеној одредби члана 4. Модела уговора, па је потребно додатно појашњење оваквог 

захтева, за који сматрамо да ни не треба да буде саставни део Модела уговора. 

ОДГОВОР: 

Са изменом и допуном предметне Конкурсне документације измениће се образац Модела 

уговора (на страни 56/76КД), тако што ће у члану 4. бити избрисан став 5, у складу са 

постављеним питањем.   

 

14)  ПИТАЊЕ: Конкурсном документацијом је захтевана банкарска гаранција за озбиљност 

понуде у износу од 5% од укупне вредности понуде, али није наведено да ли тај износ 

треба да буде са или без ПДВ, па је исто потребно прецизирати тако да буде неспорно да је 

у питању износ без ПДВ, што је правило за ову врсту средства обезбеђења у поступку јавне 

набавке. 

ОДГОВОР: 

Износ банкарске гаранције за озбиљност понуде од 5% од укупне вредности, односе се на 

вредност понуде без ПДВ-а, а што ће се кроз измену и допуну Kонкурсне докумнетације 

исправити.  

 

15) ПИТАЊЕ: На страни 72/76 конкурсне документације је захтевано да понуђачи доставе два 

оригинална писма намере банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла 

и за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, са назнаком да 

писма не требају бити ограничена роком трајања (датум). 

Истичемо да је конкурсна документација непрецизна и садржи неправилност, будући да 

свако писмо намере мора имати рок важења,односно трајања, дакле не може бити дато са 

неограниченим роком трајања или без навођења тог рока, јер се банка свакако не може 

обавезати без икаквог рока да ће издати банкарску гаранцију.Указујемо да је рок важења 

писмао намерама банке обавезан елемент (из разлога што се банка обавезује да изда 

гаранцију, а може је издати најкасније до крајњег датума расположивости линије), што 

можемо потврдити наручиоцу и достављањем мишљења наше банке о наведеном захтеву 

из конкурсне документације, које смо овде и цитирали. 
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ОДГОВОР: 

На страни 72/73 у тачки 13.2. и 13.3. речи: "Писмо не сме бити ограничено роком трајања 

(датумом)" замениће се речима: "Писмо о намерема банке треба да важи најмање до рока 

важења понуде. Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца продужи рок важења писма о 

намерама банке. 

Сходно напред  наведеном Научилац ће извршити измену Конкурсне документације." 

 

Мишљења смо да је све напред наведене неправилности и недостатке потребно кориговати у 

конкурсној документацијикако би иста била у складу са одредбом чл. 61. став 1.ЗЈН, те како не 

би дошло до повреде начела обезбеђења конкуренције и једнакости понуђача, а све да би 

стручна оцена понуда могла да се спроведе на објективан и проверљив начин. 

Због тога, сматрамо да је потребно омогућити и примерен рок за подношење понуда након 

измена конкурсне документације из свих напред набројаних разлога, односно исти адекватно 

продужити, у складу са чланом 94. став 1. ЗЈН. 

ОДГОВОР НА НАПОМЕНУ: 

У складу са одговорима на постављена питања измене и допуне КД Други наручилац ће 

објавити на у складу са чланом 63. ЗЈН. 

 


