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РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ   

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

Комисија за јавну набавку ОП-16/2019  

Број: XXV-404-4/19-49 

Дана: 23. августа 2019. године  

Шифра: ОП-16/2019  

Нови Сад 

 

Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке добара – Набавка и уградња опреме за климатизацију и 

грејање у ПЦ Аполо, шифра: ОП-16/2019 

 

Наручилац је дана 21.08.2019. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио 

Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну 

набавку добара – Набавка и уградња опреме за климатизацију и грејање у ПЦ Аполо, шифра: 

ОП-16/2019, у оквиру којег су тражена следећа појашњења:  

 

„Поштовани 

У поменутој јавној набавци на страни 7 у тачки 3 тражите: "да испуњава услов техничког 

капацитета: да понуђач располаже неопходним минималним техничким капацитетом, и то: 

Ауто дизалица капацитета 40t – 1 ком" 

 

Питање 1: 
Зашто тражите да понуђачи морају да имају ауто дизалицу капацитета 40t када по Закону о 

јавним набавкама таквим условима фаворизујуте одређене понуђаче? Тражимо да овај услов 

избришете из конкурсне документације. 

 

У поменутој јавној набавци на страни 8 у тачки 4 тражите: "да понуђач пре објављивања 

позива за подношење понуда има најмање 8 запослених или радно ангажованих лица (уговор 

о делу, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду)" 

 

Питање 2:  
Зашто тражите да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има тражене 

услове када је по Закону о јавним набавкама дозвољено да понуђачи тражене услове имају у 

тренутку подношења понуде? Тражимо да ову неправилност исправите у конкурсној 

документацији. 

 

У поменутој јавној набавци на страни 8 у тачки 4 тражите услов да понуђач има: "пет 

заваривача са важећим атестима за следеће поступке 311, 111 и 141" 

 

Питање 3: 
Зашто тражите овакве прекомерне захтеве везане за пет заваривача кад тај обим посла може 

да обави један заваривач са важећим атестом са поступком заваривања 311? 

 

У поменутој документацији на страни 8 у тачки 4 тражите да се испуни услов кадровског 

капацитета: "једно лице са важећим сертификатом IWE или IWT ". 

 

Питање 4: 
Зашто тражите образовање међународних инжењера заваривања IWE технолога заваривања 

када је за обављање овог посла довољно лице са важећим атестима заваривања, грађевински 
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и машински инжењер са важећом лиценцом? Таквим условима фаворизујете одређене 

понуђаче који већ имају такав кадар. Тражимо да овај услов избришете.“ 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за предметну јавну набавку сачинила 

је, дана 23.08.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор 1: Ауто дизалица капацитета 40t је захтевана из разлога што је предметну опрему 

неопходно подићи на зграду. Конкурсном документацијом није захтевано да понуђач „мора 

да има“ него „да располаже са“ ауто дизалицом капацитета 40t што се да утврдити и из самих 

доказа захтеваних за ауто дизалицу: Фотокопија саобраћајне дозволе са изводом са читача 

саобраћајних дозвола, или уговори о закупу (лизингу, најму, извод из листе основних 

средстава и сл...), као и доказ да је средство безбедно за употребу, односно рад на терену 

(елаборат или неки други документ који ово недвосмислено доказује). Комисија за јавну 

набавку не прихвата овај захтев за измену конкурсне документације.  

 

Одговор 2: Комисија за јавну набавку прихвата овај захтев за измену конкурсне 

документације. У вези са овим ће се сачинити пречишћен текст конкурсне документације и 

продужити рок за подношење понуда.  

 

Одговор 3: Процена је да је за извршење овог посла потребно пет заваривача са важећим 

атестима за поступке заваривања 311, 111 и 141 те је тако и захтевано управо из разлога што 

су ови поступци заваривања заступљени приликом реализације предметне јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку не прихвата овај захтев за измену конкурсне документације. 

 

Одговор 4: Једно лице са важећим сертификатом IWE или IWT је захтевано из разлога што 

технолог заваривања врши контролу поступака заваривања. Захтевани сертификат се издаје 

од стране акредитованог тела у Републици Србији. Комисија за јавну набавку не прихвата 

овај захтев за измену конкурсне документације. 

 

Ова се појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављују на Порталу јавних набавки 

и интернет страници Наручиоца.  

 

 

Комисија за јавну набавку ОП-16/2019 


