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Наручилац је примио питања заинтересованог понуђача 29.09.2020.године под бројем 404-60-

9/20-IV и 30.09.2020.године под бројем 404-60-10/20-IV, те КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ образована Решењем бр.404-60-5/20-IV у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона 

о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

бр. 404-60-11/20- IV 

Радови на изградњи пешачко бициклистичке стазе Доњи Петровци- 

Путинци са услугом израде пројектно техничке документације 

 

1.Питање 

У конкурсној документацији, на страни 13, за испуњење техничког капацитета потребно је да 

понуђач докаже да у свом власништву или закупу има асфалтну базу - фабрику асфалта 

минималног капацитета 100т/х- удаљености до 70км (растојање ће се мерити од асфалтне базе до 

насељеног места Путинци). Као меродавно за одређивање удаљености користиће се freeonline 

даљинар, који се налази на веб адреси http://www.googlemaps.rs. 

Докази за испуњење услова су: 

-Препис листа непокретности и употребна дозвола где се јасно види да је асфалтна база легално 

уцртана односно да поседује употребну дозволу 

- Као доказ тражене удаљености за асфалтну базу, доставити одштампану и обележену трасу пута у 

складу са постављеним условима и са уписаним растојањем измереним помоћу http://www.google. 

rs/maps 

-Купопродајни Уговор или рачун где се може видети капацитет асфалтне базе. 

Да ли ће Наручилац прихватити већу удаљеност асфалтне базе уз обезбеђење термоконтејнера од 

стране Понуђача, с обзиром на то да према Техничким условима за грађење путевау Републици 

Србији издатим од стране ЈП"Путеви Србије", тачка 2.4.3.3.2.2 дефинише максималну удаљеност 

асфалтне базе, и то да је превоз врућих битуменизирaних мешавина по правилу ограничен на 

највећу удаљеност од 100км и најдуже време од 2сата, под условом да се за превоз користи возило 

са термо товарним сандуком? Овиме извођач радомва постиже квалитет у свему у складу са 

важећим техничким прописима за уградњу асфалтних мешавина. 

Напомињемо да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 

конкуренцију и да не може да ограничи конкуренцију,а посебно не може онемогућавати учрешће 
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Понуђача неоправданом употребом дискриминаторских услова, техничких спецификација и 

критеријума, у складу са чланом 10. ЗЈН, док је чланом 12. ЗЈН предвиђено да је наручилац дужан 

да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима. 

Одговор: 

Да, Наручилац ће прихватити асфалтну базу (фабрику асфалта) удаљену до 100 км од насељеног 

места Путинци, с тим што је потребно да Понуђач докаже да поседује у власништву, закупу или 

лизингу 10 термоконтејнера минималног капацитета 25 тона. 

2. Питање: 

У конкурсној документацији, на страни 11, за испуњење пословног капацитета потребно је да 

понуђач докаже да је у последње три обрачунске године 2017, 2018, 2019. године израдио минимум 

три пројекта саобраћајних површина. (пројекти иградње, реконструкције или санације пешачко-

бициклистичких стаза, путева или улица или саобраћајница).  

Доказ: Референтна листа (Образац број 14) и Потврда о добро извршеним предметним 

радовима (Образац број 16) са привременим или окончаним ситуацијама 

Будући да је услуга израде пројектно техничке документације део јавне набавке чија вредност не 

прелази 10% укупне вредности јавне набавке, да ли понуђач може испунити додатни услов по 

питању пословног капацитета за израду техничке документације преко подизвођача коме је 

поверено извршење овог дела набавке. 

Одговор:  

Да, понуђач може доказати тражени пословни капацитет преко Подизвођача, само уколико 

Понуђач том Подизвођачу повери део послова на које се захтев односи, дакле у конкретном 

случају само уколико послове израде пројектно-техничке документације повери том Подизвођачу. 

3. Питање: 

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку одређена је обавеза понуђача да као 

средство обезбеђења достави бланко сопствене менице за озбиљност понуде, за добро извршење 

посла и за отклаљање грешака у гарантном року. 

Да ли је могуће да понуђач уместо менице као средства финансијског капацитета достави 

банкарску гаранцију у вредности и са роковима предвиђеним конкурсном документацијом? Као 

образложење постављеног питања, понуђач наводи да је чланом 12. став 3. Правилника о 

обавезном елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), као једно 

од могућих средстава обезбеђења наведена банкарска гаранција, једнако као што је то и меница. 

Напомињемо да је достављање банкарске гаранције такође повољније за наручиоце јер пружа већу 

заштиту у обезбеђењу испуњења обавеза понуђача. Наручилац банкарску гаранцију може 

наплатити, без обзира на ликвидност понуђача, односно без обзира да ли је рачун понуђача у 

блокади или није, што са меницом није случај. 
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Одговор: 

Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације и ставу да је бланко соло меница 

адекватно средство финансијског обезбеђења у предметној јавној набавци. Такође, Наручилац не 

жели да повећава трошкове припреме и подношења понуда које има Понуђач. 

 

                                KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    БР.РЕШЕЊА 404-60-5/20-IV 

 

 

 

 

Напомена: Овај документ наручиоца пуноважан је без печата и потписа 


