РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Број: 404-1-14-8/2018-II
Дана: 24.05.2018. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/12, 14/15 и 68/15), захтева заинтересованог лица за додатним информацијама или
појашњењима Конкурсне документације, Комисија за јавну набавку сачињава Додатна
појашњења Конкурсне документације за ЈНМВ бр. 14/2018, објављене дана 18.05.2018.
године на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, како следи:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ бр. 14/2018
СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ОД РАСКРСНИЦЕ
СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IIA-100 ДО ХОТЕЛА НОРЦЕВ НА ФРУШКОЈ ГОРИ

*Питање бр. 1:
У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД
РАДОВИМА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ОД РАСКРСНИЦЕ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ
IIА-100 ДО ХОТЕЛА НОРЦЕВ НА ФРУШКОЈ ГОРИ ЈНМВ бр. 14/2018, наручилац је
начинио битну повреду основних начела у поступку јавне набавке а то су:
- Начела обезбеђивања конкуренције – члан 10 ЗЈН-а и начела једнакости понуђача –
члан 12. ЗЈН-а.
- Такође, овако одређен услов техничког капацитета није у складу са чланом 76. ставом
6. Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац одређује услове у
поступку јавне набавке, тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој
вези са предметом јавне набавке.
- Чланом 77. ставом 2. тачком 1) ЗЈН-а прописано је да минимални годишњи приход
који се тражи од понуђача не сме бити већи од двоструке процењене вредности јавне
набавке. То значи да ако је процењена вредност јавне набавке 5.000.000 динара,
укупан захтевани финансијски капацитет који се тражи конкурсном документацијом, не
може прелазити износ од 10.000.000 динара за који се тражи финансијски капацитет,
рецимо за период од три године.
Молим за објашњење наведених примедби, а нарочито логичке везе са предметом
јавне набавке и захтеваних техничких капацитета.

*Одговор:
Наручилац сматра да су сви тражени услови у конкурсној документацији у складу са
предметом јавне набавке и дефинисани у циљу добијања што квалитетнијег
извршиоца услуге која је предмет јавне набавке.
Наручилац сматра да без услова техничког капацитета дефинисаног у конкурсној
документацији није могуће извршити квалитетан надзор над извођењем радова
обзиром на предмет јавне набавке где имамо насипања више врста материјала,
специфичне подлоге и прецизно нивелисање терена. Неопходно је ради контроле
квалитета изведених радова поред текуће увести и надзорну контролу квалитета
изведених радова која да би се извршила на терену мора поседовати и тражени
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технички капацитет. Наручилац је додатни услов за технички капацитет – за
акредитовану лабораторију, одредио у складу са предметом јавне набавке .
У складу са чланом 77. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама, минимални
годишњи приход који се тражи од понуђача не сме бити већи од двоструке
процењене вредности јавне набавке, осим у изузетним случајевима када је то
неопходно због посебних ризика повезаних са предметом јавне набавке.
Наручилац је поступио у складу са напред наведеним и тако је у оквиру услова за
испуњавање финансијског капацитета захтевао од понуђача да је у претходне 3 (три)
године (2014, 2015, и 2016. година) имао приход од најмање 30.000.000,00 динара без
ПДВ-а. За једногодишњи финансијски капацитет може да се тражи максимално дупло
од процењене вредности (што је у нашем случају 10.000.000,00), а за трогодишњи
финансијски капацитет може да се тражи највише 3 пута толико (што је у нашем
случају 30.000.000,00). Ми нисмо тражили да је понуђач у свакој од претходних година
(2014, 2015, и 2016. година) имао приход у износу двоструко од процењене вредности,
већ за период од 3 претходне године да испуњава тражени финансијски капацитет,
што је у потпуности у складу са Законом о јавним набавкама.

*Питање бр. 2:
Јавна набавка број: 02/2018 – Реконструкција пута од раскрснице са државним путем
IIА-100 до хотела Норцев на Фрушкој гори не садржи извођење радова који су предмет
предмера радова на реконструкцији пута, из делатности тражених лиценци 316 и 414 у
јавној набавци број 14/2018 које се захтевају под неопходним кадровским капацитетом.
Oпис делатности 316 - одговорног пројектанта објеката грађевинске геотехнике је:
- Израда геотехничких подлога, израда програма, интерпретације резултата
(лабораторијских и теренских испитивања), потребне рачунске анализе слегања и
носивости, у сложеним геотехничким условима са предлозима варијантних решења
фундирања;
- Пројекти специфичних конструкција темеља (фундирања у сложеним геотехничким
условима, анализе интеракције конструкције и тла, фундирања на побољшаном тлу,
комбинована плитка и дубока фундирања, динамички оптерећени темељи...);
- Пројекти санације клизишта и других облика нестабилности терена;
- Пројекти насутих брана и насипа;
- Пројекти тунела и других подземних конструкција.
Oпис делатности 414 - одговорног извођача радова хидротехничких објеката и
инсталација водовода и канализације је:
- Извођење радова на градњи грађевинских конструкција нових објеката, на
реконструкцији и санацији конструкција:
- унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима високоградње;
стабилних инсталација за гашење пожара водом;
- спољних мрежа водовода и канализације и пратећих хидротехничких објеката;
- мелиорационих радова;
- уређења водних токова;
- одбрамбених насипа;
- друмских и железничких мостова распона до 30 метара;
- цевних и транспортних мостова;
- хидротехничких тунела;
- хидротехничких подземних и надземних објеката;
- насутих брана;
- брана висине до 30 метара;
- приступних и градилишних путева;
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- инжењерских објеката и објеката високоградње распона односно висине до 30
метара;
- пропуста и мостова распона до 12 м;
- темељења свих инжењерских објеката у једноставним геотехничким условима;
- занатских грађевинских радова;
- припремних радова;
- Израда пројеката технологије радова и организације рада;
- Израда пројеката једноставних скела и оплата.
Обзиром на наведене чињенице чиме објашњавате захтев да понуђач мора да
располаже неопходним кадровским капацитетом:
- минимум 1 (један) одговорни извођач радова хидротехничких инсталација са важећом
лиценцом 414,
- минимум 1 (један) одговорни пројектант објеката грађевинске геотехнике са важећом
лиценцом 316.
*Одговор:
Наручилац сматра да без овог услова дефинисаног у конкурсној документацији није
могуће извршити квалитетан надзор над извођењем радова обзиром на предмет јавне
набавке где имамо реконструкцију саобраћајница, насипање више врста материјала,
израду асфалтних слојева и прецизно нивелисање терена и саобраћајница како би се
омогућило адекватно одводњавање исте. Да би се извршио квалитетан надзор
неопходно је да се раде лабораторијска и теренска надзорна испитивања из области
геомеханике и асфалта и с тога је неопходно и стручно лице које би вршило адекватан
надзор из ове области која је предмет јавне набавке.

Питање бр. 3:
Молим за објашњење кадровског капацитета који захтевате као неопходан услов за
извођење радова објеката грађевинске геотехнике, који се изводе као контрола и
провера квалитета извођења радова на реконструкцији пута од раскрснице са
државним путем IIА-100 до хотела Норцев на Фрушкој гори, али које такође треба да
контролише стручни надзор, али не извођач лабораторијских испитивања објеката
грађевинске геотехнике.
Према члану 153 Закона о планирању и изградњи ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009
- ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US,
98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) стручни надзор обухвата:
контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према техничкој
документацији по којој је издата грађевинска дозвола; контролу и проверу квалитета
извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива,
укључујући стандарде приступачности; контролу и оверу количина изведених радова;
проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се
уграђују; давање упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради
обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и
решавање других питања која се појаве у току извођења радова.
Дакле, из наведеног се закључује да стручни надзора над радовима – Реконструкција
пута са државним путем IIА-100 до хотела Норцев на Фрушкој гори, не може да се
замени понуђачем за контролна испитивања ради прибављања доказа о квалитету
материјала, чије радове такође је неопходно надзирати, али без сукоба интереса.
Из Ваше конкурсне документације проистиче да је услове за стручни надзор над
извођењем радова реконструкције пута, постављао понуђач за контролна
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лабораторијска испитивања и његове могућности, а што је и био разлог за упућивањем
претходног захтева за појашњањем изнетих чињеница о кршењу одредаба ЗЈН.

Одговор:
Наручилац у складу са предметом јавне набавке захтева кадровски капацитет који би
обезбедио квалитетан надзор над извођењем радова који су су изузетно сложени.
Спрам тога је дефинисан кадровски и технички капацитет који захтева стручна лица
која ће обавити предметну услугу као и контролу изведених радова путем теренских и
лабораторијских испитивања. Наручиоцу је познато да досадашњи приступ у надзору
који је искључивао ангажовање надзорне лабораторије, односно који је искључивао
детаљна лабораторијска испитивања како би утврдио квалитет изведених радова није
уродио плодом те је Наручилац приморан да промени приступ и примени позитивна
искуства из земаља Европске Уније.
Наручилац скреће пажњу да је вредност предметне јавне набавке незнатна у односу
на средства која Инвеститор издваја за санацију насталих оштећења која настају услед
неквалитетно изведених радова и нестручног вршења надзора.

5. Рок за подношење понуда за ЈНМВ бр. 14/2018 остаје непромењен: 28.05.2018.
године до 11 часова.

Објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници Наручиоца
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