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Предмет: Одговор на допис о уоченим недостацима конкурсне документације  

 

 

 

 
Дана 30.06.2016. године у 13:29 часова путем електронске поште примили смо допис од 

стране заинтересованог лица у коме исти указује на недостатке конкурсне документације у 

поступку јавне набавке - набавка услуге - одржавање светлосне сигнализације са набавком 

и уградњом делова ( рад на одржавању семафорских уређаја са набавком делова ), редни 

број јавне набавке 16/У-2016, заведен код наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак под бројем 377/2016-

ЈН од 30.06.2016. године. 

 
  

Текст дописа: 

 

 

''Предмет: Захтев за додатним појашњењима  ЈН број 16/У-2016 

 
 

Поштовани,  
 

у складу са чланом 63. ЗЈН а у циљу припремања исправне понуде указујемо вам на 

уочене недостатке конкурсне документације за ЈН број 16/У-2016 ( одржавање 

светлосне саобраћајне сигнализације )  и да нам појасните следеће: 

 

 

1. за услов кадровског капацитета тражен је одговорни извођач радова са лиценцом 450 

или 850. Наручилац за предметну јавну набавку не може тражити лиценцу 850 јер 

према одредбама Закона о планирању и изградњу за одговорног извођача радова за 

послове који су предмет ове јавне набавке не може се именовати лице са лиценцом 850. 
 

На сајту Инжењерске коморе Србије јавно су доступни подаци о траженим лиценцама и 

на истом можете проверити да је Лиценца 850 лиценца одговорног извођача електро 

радова У ОБЈЕКТИМА из чега произилази да иста не може бити услов кадровског 

капацитета ове јавне набавке. Односно иста се ни у ком случају не може односити на 

јавне радове на путевима ( јавна расвета, семафори, енергетске инсталације и слично ) 

односно иста не покрива радове који се изводе на површинама ван затворених 

објеката. 

 



2. Додатни услов - финансијски капацитет: да ли уместо биланса успеха понуђач може 

доставити Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за 2013, 2014 и 2015 годину? 
 

 

3. Додатни услов - кадровски капацитет: Како, у складу са Законом о раду, привредна 

друштва могу ангажовати у радни однос лица која су пензионисана по основу пуног 

радног стажа, тим лицима радна књижица је закључена па се из исте не може видети 

тренутно радно ангажовање већ само претходни стаж. Сходно томе постављамо Вам 

следеће питање: 
 

 у случају да понуђач има  на неодређено време запослено лице које је пензионер да 

ли је за такво лице довољно доставити копију М обрасца Фонда ПИО у коме је 

наведен податак да је лице пензионер и копију уговора о раду? 

 
 

4. Везано са средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, а на 

основу сугестије коју су нам упутили из пословне банке, потребно је да нам појасните: 

 

 Предмет јавне набавке је услуга одржавања, иста ће се реализовати до 01.12.2016. 

године да ли се онда гарантни рок рачуна 24 месеца од 01.12.2016. године. Питање 

нам је упутила пословна банка јер их збуњује чињеница да онда услуге пружене пре 

01.12.2016. године имају дужи гарантни рок од 24 месеца? 

 

 

У складу са чланом 20.  ЗЈН потребно је да нам потврдите пријем. 

 

 

Срдачан поздрав, 

 

Заинтересовани понуђач...“ 

 

 

 

 

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике 

Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац ЈП ''Градац'' Чачак одговоре на питања из 

предметног захтева објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

 

Одговори: 

 

1. Комисија за јавну набавку уважава ову сугестију из ког разлога ће се извршити 

измена конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда. 

 

 

2. Понуђач у понуди може, у циљу доказивања додатног услова финансијски капацитет, 

доставити Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН уколико је исти издала релевантна 

установа за издавање овог документа ( АПР ) и уколико исти садржи билансе успеха за 2013, 

2014 и 2015 годину. 
 

Такође, уколико Извештај о бонитету садржи и податак о данима неликвидности за 

конкурсном документацијом тражени период, понуђач не мора достављати Потврду НБС о 

данима неликвидности, већ ће своју ликвидност за тај период доказати податком садржаним у 

Извештају БОН-ЈН. 

 

 



3. С обзиром да је Закон о раду lex specialis за радне односе и права из радних односа, 

укључујући и заснивање радних односа и облике радних ангажовања, логично је да ће понуђач 

у поступку јавне набавке достављати прописану документацију за онај облик радног односа 

или радног ангажовања за лице коме је понуђач послодавац. 

 

У конкретном случају, довољно је да понуђач за запослено лице које је старосни 

пензионер достави фотокопију М обрасца Фонда ПИО и фотокопију уговора о раду, у циљу 

доказивања испуњености додатног услова у предметном поступку јавне набавке.  

  

 
4. У предметној конкурсној документацији наручилац је одредио захтев у погледу 

гарантног рока и истим је дефинисао да гарантни рок за пружену услугу не може бити краћи од 

24 месеца рачунајући од дана извршења компленте услуге из предмета ове јавне набавке            

( понуда условљена тачно одређеним минималним гарантним роком ). Конкурсном 

документацијом ( на страни под број 6. конкурсне документације - део Рок за извршење 

предметне услуге ) и моделом уговора  као саставним делом конкурсне документације 

наручилац је одредио да ће се предметна услуга пружати / извршавати почев од дана 

закључења уговора до 01.12.2016. године ( чл. 9. модела уговора ), па са обзиром да је истим 

јасно дефинисано да гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана извршења 

комплетне услуге и да је прецизирано да ће услуга из предмета овог уговора пружати / 

извршавати до 01.12.2016. године, односно да је наведени датум утврђен као рок до којег 

уговор важи, у конкретном случају дужина трајања гарантног рока рачуна се од 01.12.2016. 

године.    
 

 

 

 

  Комисија за јавну набавку 

  
 


