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ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.7/2020
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број
ЈН ОП 1.3.7/2020- Грађевински радови на текућем одржавању објеката ЈПТ, ОРН
45262600-разни специјализовани грађевински радови, доставило је наручиоцу писани
захтев путем e-mail-а дана 10.03.2020. године у 08,09 часова којим тражи одговор на
следеће питање:
На основу члана 76. Став 6. Наручилац одређује услове за учешће у поступку на
начин да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичној вези са
предметом јавне набавке.
Питање 1.
На страни 14/56, у заглављу 6.2 прописан је услов у вези са техничким
капацитетом у којем су наведени докази које понуђач треба да испуни за
извођење грађевинских радова односно да поседује:
а)
б)

лако монтажна скела висине до 5 m
теретно транспортно средство максималне носивости до 2,5 t.

Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за
возила у саобраћају на путевима, („Сл.гласник РС“ бр. 40/12, 02/12, 19/13, 41/13,
102/14, 41/15,78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17, 63/17, 45/18, 70/18, 95/18 и 104/2018), у
својим уводним одредбама у члану 1. прописује поделу моторних и прикључних возила
услове које морају да испуњавају возила у саобрају на путу у погледу димензија
техничких услова и уређаја,склопова и опреме и техничких норматива...
Исти Правилник у одељку II ПОДЕЛА ВОЗИЛА у члану 8. теретна возила дели на:
Врста N – моторно возило које је пројектовано иконструисано првенствено за превоз
терета;
Врста N1 – јесте возило врсте N чиjа највећа дозвољена маса не прелази 3,5 тоне
Врста N2- јесте возило вретсе N који има највећу дозвољену масу која прелази 3,5
тоне, али која н епрелази 12 тона:
Врста N3 -јесте возило врсте N које има највећу дозвољену масу која прелази 12 тона
Закон
о
безбедности
саобраћаја
на
путевима
(„Сл.гласник
РС“
бр.41/09,53/10,10/11,32/13,55/14,96/15,24/15,41/18,87/18 и 23/2019) у члану 7. став 1.
тачка 57а, прописује да је МАСА ВОЗИЛА – маса возила за вожњу коју декларише
произвођач возила и која подразумева: масу празног возила,масу возача од 75кг за сва
возила изузев возила на 2 и 3 точка.
У члану 7. став 1. тачка 58. прописује да је НОСИВОСТ ВОЗИЛА- разлика нејвеће
могуће масе возила и масе возила.
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Из наведеног из конкурсне документације, у којој ви тражите теретно возило
носивости минимално 5т.сматрамо да није у складу са законом о безбедности
саобрачаја на путевима и овом приликом Вас молимо да камион за превоз терета за
потребе грађевинских радова могу обавити задатке и возила до 3,5т носивости у
складу са правилником.
Предлажемо да нам дозволите да дозволите да понуде буду прихватљиве
уколико доставимо теретно возило носивости до 3,5т??
Сматрамо да се овим условом крши једно од осовних начела јавних
набавки, објашњено у Члану 10. и Члану 12. ЗЈН, где се наглашава да је
Наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу
КОНКУРЕНЦИЈУ, те да Наручилац не може да одређује услове који би значили
дискриминацију међу понуђачима, а која би произилазила из класификације
делатности коју обавља понуђа – ЈЕДНАКОСТ ПОНУЂАЧА.
Овим путем вас молимои да доставите одговор и изврите измену
конкурсне документације, јер ћемо у противном бити принуђени да поднесемо
Захтев за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки, а на основу
Члана 149. Став 3.ЗЈН.
ОДГОВОР 1.
Наручилац је у делу: 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ,
расписао да:
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
6.2.
располаже одговарајућом техничком опремљеношћу за извођење
грађевинских радова односно да поседује:
а)
б)

лако монтажна скела висине до 5 m
теретно транспортно средство максималне носивости до 2,5 t.

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног наручиоца и врши измену
конкурсне документације у делу:
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, расписао да:
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
6.2.
да располаже одговарајућом техничком опремљеношћу за извођење
грађевинских радова односно да поседује:
а)
б)

лако монтажна скела висине до 5 m
теретно транспортно средство МИНИМАЛНЕ носивости 2,5 t.

Ово појашњење и 1. Измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63.
став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
www.tоplifiкаcijа.rs.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
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