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Београд
11.12.2017.
Предмет: Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку
јавне набавке Набавка бине за одржавање културних манифестација, ЈН 2017/9
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012,
14/15 и 68/15), достављамо вам одговор на Захтев за додатним информацијама или
појашњењима у поступку јавне набавке: Набавка бине за одржавање културних
манифестација, ЈН 2017/9.
1. У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама обраћамо се са захтевом за
појашњењe у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности добара, ЈН
бр. 2017/9 – Набавка добара – Набавка бине за одржавање културних манифестација.
Истовремено, указујемо наручиоцу Установа културе Дечији културни центар Мајдан, на
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.
Неправилности у конкурсној документацији:
1) У делу техничка спецификација на страни 4/34 конкурсне документације, у
Обрасцу (2) – обрасцу структуре цене на страни 16/34, Моделу уговора и другим
деловима конкурсне документације наручилац је у спецификацију укључио монтажу
и демонтажу траженог добра. У моделу уговора, у члану 7., наручилац наводи
„Продавац се обавезује да ће извршити монтажу уговореног добра од стране
овлашћених стручњака Продавца на локацији коју у писаном налогу одреди
Наручилац. Продавац се обавезује да ће извршити демонтажу добара у термину који
одреди Наручилац у писаном налогу који ће послати Продавцу на мејл адресу коју је
Продавац навео у понуди. Наручилац ће писани налог за демонтажу доставити
најкасније 48 сати пре термина демонтаже“. Према овако сачињеној конкурсној
документацији потенцијалном понуђачу није јасно да ли се добро монтира и
демонтира само једном или сваки пут кад наручилац организује манифестације за
које се предмет јавне набавке користи.
Као рок испоруке и монтаже наручилац је у конкурсној документацији одредио да:
„добра морају бити спремна за испоруку и монтажу у року од три дана од дана
потписивања уговора, испорука и монтажа се врши у термину који Наручилац
накнадно одреди у писаном налогу.“ Овако одређен рок испоруке и монтаже (а из
претходног пасуса и демонтаже) не омогућује понуђачу да припреми прихватљиву
понуду јер добро мора да има у поседу пректично у време потписивања уговора о
јавној набавци, и да притом не зна, па макар и оквирно, кад ће га наручилац позвати
да исти монтира, и демонтира. Теоретски, може се радити о року од једног дана и о
року од сто дана, што свакако утиче на припремање понуде, с обзиром да изабрани
понуђач треба да планира своје пословање спрам уговореног посла, можда издваја
накнаду за лежарину добара и сл. Осим тога, у време када се очекује окончање
поступка и потписивање уговора о јавној набавци предстоје празници, па и одсуство
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запослених код понуђача, што додатно отежава изабраном понуђачу планирање
пословања. Очекивано је да наручилац, бар оквирно, има сазнања кад се планирају
манифестације за које се добро набавља. Сходно члану 61. став 1. наручилац је дужан
да припреми конкурсну докуемтнацију тако да понуђачи могу да припреме
прихватљиву понуду. У циљу прецизнијег, ако не прецизног, дефинисања рока
монтаже и демонтаже, путем измене конкурсне документације, на ово вам указујемо.
Одговор: Добро се у оквиру предмета јавне набавке монтира и демонтира
једанпут.
Неопходно је да испорука и монтажа бине буду 31.12.2017. године на простору
испред Музеја Историје Југославије, Београд, Михаила Мике Јанковића бр.6, а
поводом манифестације „Парк отвореног срца“. Демонтажа ће се вршити по
завршетку манифестације, а по налогу Наручиоца, очекивани термин је 1. јануар
2018. године.
Наручилац ће извршити измене конкурсне документације у складу са датим
појашњењем.
2) Наручилац је на страни 5/34 Конкурсне документације у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ
под тачком 3. захтевао да понуђач има најмање 2 бравара која поседују сертификат о
стручној оспособљености издат од стране овлашћене инситуција и 2 помоћна
радника.
Сходно члану 76. став 6. ЗЈН Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да
ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом набавке.
Наручилац одређује додатне услове у поступку јавне набавке тако да су они у
логичној и директној вези са предметом набавке. Одређивањем кадровског
капацитета Наручилац се осигурава да понуђач располаже радном снагом, у смислу
броја људи и квалификација, која је потребна за реализацију уговора о јавној
набавци. Како је предмет јавне набавке испорука и монтажа бине, поставља се
питање зашто се наручилац определио да монтажери морају бити искључиво
браварске струке. Иако је професија бравара везана првенствено за израду кључева и
поправку брава, није спорно да се приликом изучавања овог заната лица упознају са
разним материјалима, резањем, заваривањем, монтирањем и др., али то свакако не
значи да су лица овог профила једина квалификована за монтирање бинских
конструкција и да на томе треба инсистирати до те мере да се постави као додатни
услов за учешће у поступку. Правна лица која су потенцијални понуђачи у овом
поступку јавне набавке свакако да треба да располажу квалификованом радном
снагом, за чији рад и одговарају, али она никако не мрају бити искључиво браварске
струке. У циљу измене конкурсне документације на ово вам указујемо.
Одговор: Наручилац прихвата сугестију и извршиће измену конкурсне
документације у складу са датим одговором.
3) Наручилац је на страни 5/34 Конкурсне документације у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ
под тачком 4. захтевао да понуђач поседује, као сопствена основна средтва, или има у
закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то: 2 теретна
возила носивости до 1,5 тона и 2 доставна возила.
Како се додатни услови одређују тако да наручилац поставља минимум који сматра
неопходним да осигура реализацију уговора, односно да се увери да понуђач има
капацитет да изврши уговор о јавној набавци, он је дужан да их дефинише тако да су
они заиста у логичкој вези са предметом набавке. У конретном случају, за наручиоца
није релевантно да ли понуђач располаже теретним возилом носивости до 3,5 тоне
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или са два возила носивости до 1,5 тоне, а нарочито не да располаже са чак два
доставна возила (поред два теретна). Не постоје објективни разлози због којих би
наручилац за испоруку добра које је предмет набавке (једнократну испоруку, дакле
не ради се о сукцесивним испорукама, нити о јавној набавци услуге некаквог
транспорта) захтевао да је неопходно да понуђач располаже са два теретна возила
тражене носивости, плус два доставана возила, којима изгледа да треба да се превезе
нешто што не може да се транспортује већ захтеваним теретним возилима. Сходно
члану 76. став 6 ЗЈН Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти
услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом набавке. У
циљу измене конкурсне документације, и постављања додатних услова за учешће у
поступку који су заиста у логичкој вези са предметном набавком, на ово вам
указујемо.
Одговор: Наручилац прихвата сугестију везану за неопходност располагања
доставним возилима и извршиће измену конкурсне документације у складу са
датим одговором.
Питања:
1) У делу техничка спецификација на страни 4/34 конкурсне документације, у
Обрасцу (2) – обрасцу структуре цене на страни 16/34 и на страни 28/34 у делу где се
побројава шта све понуда мора да садржи, захтева се „атест за бину издат од стране
овлашћене институције“.
Да ли ће се као тражени атест прихватити сертификат произвођача добра или се
инсистира на домаћим институцијама овлашћеним за издавање атеста? Да ли се
мисли на атесте МУП-а, факултета или правних лица?
Одговор: Да, под атестом се може сматрати и сертификат произвођача добара.
2) У делу техничка спецификација на страни 4/34 конкурсне документације, у
Обрасцу (2) – обрасцу структуре цене на страни 16/34, у опису добра које је предмет
јавне набавке, стоји „степениште напред/бочно“.
Да ли се ради о два степеништа или о једном? Односно да ли је степениште напред
или бочно, или и напред и бочно, или није релевантно да ли је напред или бочно?
Одговор: Под термином „степениште напред/бочно“ подразумева се варијанта са
степеништем напред или степеништем бочно.
3) У делу техничка спецификација на страни 4/34 конкурсне документације, у
Обрасцу (2) – обрасцу структуре цене на страни 16/34, у опису добра које је предмет
јавне набавке, стоји „површина бине 60 m2“.
Да ли се ради о димензијама 10х6 m, 12х5 m или 30х2 m? Ово је релевантно због
додатног прибора за спајање конструкције.
Одговор: Наручилац се опредељује за димензије 10х6 m, како би лакше могло да се
комбинује постављање бине.
Наручилац ће извршити измене конкурсне документације у складу са датим
појашњењем.
4) Колика је процењена вредност набавке?
Одговор: Процењена вредност јавне набавке износи 916.667 динара без пдв.
5) На страни 11/34 конкурсне документације, у делу ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ
ДЕО ПОНУДЕ наведено је да саставни део понуде чини „8) Изјава о обиласку локације
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(Образац бр.8)“, док на страни 28/34 у делу где се побројава шта све понуда мора да
садржи, захтева се „Изјава о обиласку локације (Образац 7)“.
Да ли је у питању грешка у конкурсној документацији, јер ни образац 8. ни образац 7.
нису о обиласку локације, нити је могуће обилазити локацију која је у време
подношења понуда непозната, или наручилац заиста намерава да одбије понуду као
неприхватљиву ако не садржи изјаву о обиласку локације окарактерисану
конкурсном документацијом као обавезна садржина понуде?
Одговор: Наручилац прихвата сугестију и извршиће измену конкурсне
документације.
6) Наручилац је на страни 5/34 Конкурсне документације у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ
под тачком 3. захтевао да понуђач има најмање 2 бравара која поседују сертификат о
стручној оспособљености издат од стране овлашћене институције и 2 помоћна
радника.
Шта се подразумева под „сертификатом о стручној оспособљености издат од стране
овлашћене институције“? Да ли се под сертификатом сматра и диплома средње
школе и да ли се под овлашћеном институцијом сматра средња школа, правна лица
која спроводе курсеве из ове области или неко трећи? Од овога зависи да ли ће
понуда бити оцењена као прихватљива или неприхватљива. Да ли се за помоћна
раднике тражи конкретне струка и која?
Одговор: Наручилац неће захтевати сертификат о стручној оспособљености и
извршиће измене конкурсне документације.
Помоћни радници могу бити било које струке.

Одговори на постављена питања су саставни део конкурсне документације и обавезни
су за све понуђаче.
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