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Наш знак: 9406/3-1 
_________ / _____ 
Ваш знак:        Пожаревац, 29. јануар 2019. године 
_________ / _____ 
  

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник). 

У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне 
набавке, број 9406 од 25.12.2018. године и Позива у поступку за достављање понуда 9106/4 од 
28.12.2018. године, објављеног дана 28.12.2018. године на порталу УЈН, Служебеном гласнику и 
интернет страници Наручиоца у складу са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, 
достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП 1343/2018 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  
 

НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА 
ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140. Редни број јавне набавке је: 1343/2018 ЈНОП  од 
25. децембра 2018. године. 

Достављен је Наручиоцу писани захтев електронском поштом дана 29.1.2019. године, 
заведен од стране Наручиоца, број 675 дана 29.1.2019. године, којим Заинтересовано лице захтева 
додатно објашњењe и одговор на питањa пренето у изворном облику као и одговора и појашњења 
које је утврдила именована комисија са назнаком да комисија у свом раду није разматрала 
садржаје појединих ставова писаног, у којима је потецијални понуђач ''приметио'' начин рада и 
пословања Наручиоца исте категорисао као ''већину'' уједно одређујући усклађивање Наручиоца са 
циљевима своје пословне политике у обављању своје претежне привредне делатности. Евентуално 
не разумевање појединих делова, достављеног писаног захтева потецијалног понуђача и 
адекватног појашњења може проистећи из несвакидашње употребе интерпукцијских знакова као и 
претеране наглашености употребом великих и малих слова чијим истицањем се доводи у питање 
разумевање захтеваног, односно може проистећи неразумевање смисла појединих делова у 
садржају. 
 

Извод из достављеног захтева: 
 

''... Kao potencijalni PONUDJAC ,postavicemo Vam nekoliko pitanja vezano za JNOP 1343 /2018-NABAVKA MASINSKIH I 
GRADJEVINSKIH RADOVA NA ZAMENI PRIMARNE MREZE U ULICI GORASKA I I SRPSKOG USTANKA i molimo Vas da nam  
odgovorite: 

 KOJI JE STVARNI ROK ZA ZAVRSETAK RADOVA PO UGOVORU ?  
Na stranici 3 konkursne dokumentacije(OPSTA DOKUMENTACIJA),stoji: 
ROK TRAJANJA UGOVORA JE 12 MESECI OD OBOSTRANOG POTPISIVANJA, 
ROK ZA ZAVRSETAK RADOVA JE MAKSIMALNO 20 DANA (PODVUCENO). 
Na stranici 10 konkursne dokumentacije (ROK ZA ZVRSETAK RADOVA) stoji:U skladu sa Ponudom,dinamikom 
sacinjenom od strane Narucioca usaglasena sa Ponudjacem. 
Ukoliko je rok maksimalno 20 dana,molimo Vas da preispitate isti jer nije realan. Na osnovu dosadasnjeg iskustva gde 
smo bezbroj puta izvodili radove za vas na demontazi I montazi toplovodnih linija razlicitih precnika,smatramo da za 20 
dana je nemoguce rucno I masinski iskopati 800 m trase,demontirati blizu 1.800 m predizolovanih cevi I isto toliko 
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namontirati provlaceci se kroz razna dvorista gde su uslovi za rad znatno otezani,izvrsiti kontrolu zavarenih 
spojeva,cekati na zapenjivace I zatrpati?! 
Ukoliko ostanete pri Vasem strucnom misljenju da je ROK koji ste dali ,REALAN,mi cemo Vam se zahvaliti I odustacemo 
od davanja Ponude. 

 Primetili smo da za manji broj objavljenih Javnih  Nabavki do sada ne stavljate u konkursnoj dokumentaciji 
PROCENJENU VREDNOST istih. U vecini slucaja to ste uredno objavili kroz konkursnu dokumentaciju. Nase pitanje je 
ZASTO SE NA NEKIM JANIM NABAVKAMA OBJAVLJUJE PROCENJENA VREDNOST A NA NEKIM NE ? DALI POSTOJI 
KRITERIJUM ? 
U cilju sastavljanja kvalitetnije I ispravnije ponude molimo Vas da objavite procenjenu vrednost ove Javne Nabavke I 
produzite ROK za dostavljanje Ponuda. 

  U konkursnoj dokumentaciji ste kao jedan od dodatnih uslova za masinske radove  stavili da je Ponudjac u obavezi da 
raspolaze auto dizalicom nosivosti do 10 t I autodizalicom do 30 tona.  Nase pitanje je sledece: 
Zar Vi stvarno mislite da se cevi precnika od DN 25 do DN 100 kojih je samo 16 m demontiraju I montiraju DIZALICOM 
DO 30 t nosivosti ?  Smatramo da taj kriterijum zbog koga mozete odbaciti Ponudu je potpuno nepotreban za ove 
precnike cevi jer se iste vrlo lako demontiraju I montiraju rucno,eventualno autodizalicom minimalne nosivosti.  

 U predmeru masinskih radova-DEMONTAZA SISTEMA PREDIZOLOVANIH CEVI I CEVNIH ELEMENATA dali ste duzine 
predizolovanih cevi koje treba demontirati. Pod pretpostavkom da imate i ostale cevne elemente za 
demontazu,predizolovana kolena,racve,redukcije,kako ce se takvi demontirani  elementi obracunavati I platiti?...'' 

Одговор и појашњење на претходно постављено; 
 

Комисија уважава и мења рок за завршетак радова са 20 на 40 календарских дана, самим 
тим и садржај конкурсне документације у описаном, појашњеним деловима. 

Процењена вредност предметне јавне набавке одређена је у складу са 64. Закона поштујући 
одредбе Члана 67. одређивања процењене вредности набавке радова. Члан 61. Закона дефинише 
припрему и садржину конкурсне документације у Ставу 2. истог стоји: ''Наручилац није дужан да 
објави процењену вредност јавне набавке'' на основу изнетог, комисија у свом раду остаје при 
ранијем садржају предметне конкурсне документације и позива са изнетим основаним 
образложењем свог поступања о необјављивању податка ''процењена вредност набавке радова'' у 
предметној набавци. 

У делу питања које се односи на додатне услове, финансијско- пословног и техничко-
кадровског капацитета и опремљености поред осталих услова захтевана је опремљеност ауто 
дизалице до 10 тона и ауто дизалице до 30 тона носивости, комисија остаје при обиму захтеваних 
минимума техничког капацитета поштујући законитост у спровођењу поступка набавке, посебно 
водећи рачуна о заштити и безбедности у току извођења радова као и заштити животне средине у 
току извођења предметних радова. 

Цевни фитинг се састоји из елемената који имају своју дужину, из наведеног проистиче основ 
обрачуна и плаћања појединих позиција које су описане предмером и предрачуном техничке 
спецификације Демонтаже система предизоованих цеви и цевних елемената. 

На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће 
заинтересованог лица, по извршеној измени Конкурсне документације у складу са Чланом 63. Став 
3. и 5.  објавиће обавештење о продужењу рока за достављање понуда. 

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца пре објаве обавештења о продужењу рока за 
достављање понуда и објаве измењене  конкурсне документације. 
 


