
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1
За јавну набавку новогодишње декоративне расвете за потребе 

Туристичке организације Града Пожаревца у 2017. години, 1.1.2/2016

Потенцијални понуђач је поставио следећа питања:

1. Питање: У делу IV конкурсне документације – Техничка спецификација
одређена  је  максимална  потрошња  електричне  енергије  по  појединачном
декоративном елементу. Потребно је да детаљно појасните на основу којих
параметара  сте  утврдили  постављене  границе  код  максималне потрошње
које  су  тачно  одређене  уз  дозвољена  одступања +-10% и  која  граница  је
различита  скоро  по  сваком  елементу  који  сте  техничком  документацијом
тражили.

Одговор: Сходно цртежу, нацртаном у размери, прорачуната је потребна метража
лед светлећег црева, одн. лед светлеће ланчанице, а знајући просечну потрошњу
по дужном метру, коју декларише сваки произвођач, једноставном математичком
методом(x *y = z) је добијена очекивана потрошња за сваки појединачни украс.
Да би се при изради украса могли користити лед светлећа црева и ланчанице
различитих произвођача, дали смо право на одступање од +- 10%, да би разни
понуђачи  који  користе  лед  црева  и  ланчанице,  различитих  произвођача,  били
равноправни при давању понуда, а да бисмо добили жељену фигуру омогућили
смо одступање од +- 10%.
2. Питање: У делу IV конкурсне документације – Техничка спецификација
одређена  је  тежина  по  сваком  појединачном  декоративном  елементу.
Потребно је да детаљно појасните на основу којих параметара сте утврдили
тражену тежину декоративних елемената уз дозвољена одступања +-10%.

Одговор: Сходно цртежу, нацртаном у размери, прорачуната је потребна метража
светлећих  елемената  и  потребне  конструкције.  По  специфичним  тежинама
материјала који се користе за израду украса, прорачунали смо и њихову очекивану
тежину. Једини материјал који је лакши од дозвољеног минималног одступања је
алиминијум, чија је цена знатно већа.

3. Питање: Уколико  понудимо  декоративну  фигуру  мање  тежине  од
(захтевана  тежина  минус  10%)  да  ли  ће  наша  понуда  бити  одбијена  као
неодговарајућа  а  самим  тим  и  неприхватљива  или  ће  бити  прихваћена.
Сматрамо  да  лакша  фигура  треба  да  представља  предност  код  одабира
фигура а  не и  фактор елиминације,  па  захтевамо да то узмете у  обзир и
дозволите  већа  одступања  од  онога  што  сте  предвидели  конкурсном
документацијом,  на  који  начин ћете  повећати конкурентност  поступка  ове
јавне набавке. 



Одговор: Понуђач  који  понуди  декоративну  фигуру  која  има  мању  тежину  од
захтева тежине минус 10 % његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива,
јер ће имати битан недостатак. 
У конкурсној документацији на страни бр.6 у  IV Делу - Техничка спецификација,
као и  на страни  страни бр.28 под тачком 5.  у  конкурсној  документацији  дат  је
образац понуде са структуром цене, у којима су јасно и недвосмислено описани
захтевани украси.
Наручилац  је  прописивањем  одређених  одступања  од  тражене  техничке
спецификације омогућио да што већи број понуђача узме учешћа у предметном
поступку како би на конкуренција била омогућена у што већој мери.

4. Питање: У делу IV конкурсне документације – Техничка спецификација
код појединих декоративних елемената ..Easyjoint’’ без ..или одговарајуће’’
као и речи ,,ПЛР“; ,,СТРИНГ“ ,,ОГ“; ,,ППЈ“, ,,ППОО“ што није довољно јасно и
што је супротно чл. 71. и 72. Закона о јавним набавкама, те је потребно исто
да појасните и ускладите са одредбама овога закона.

Одговор: Наручилац је користио изразе које користе произвођачи и који су јавно
доступни на интернету, као и у каталозима великог броја произвођача.,,Easyjoint’’
је назив производа који је распрострањен на нашем тржишту.  Постоји и српски
превод попут ,,брза или лака спојница“, али обзиром да се поменути појам користи
и у пнеуматици и електротехницим, пракса је већ годинама уназад да се конкретно
за новогодишњу декорацију користи управи енглески термин ,,Easyjoint’’и као такав
спомиње се на нашем тржишту, на интернету и каталозима разних произвођача са
сличним производима.
ПЛР је комерцијални назив распрострањен код већине произвођача и добављача.
ППЈ и ППОО су ознаке каблове и једине могуће ознаке каблова.

5. Питање: На страни 11. Конкурсне документације код обавезних услова
одређујете  услов  да  понуђач  има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона), што се понавља
и у делу тражених доказа на страни 12-13 конкурсне документације. Потребно
је да појасните какву посебну дозволу захтевате, који је то документ којим се
овај обавезан услов доказује и ко исти издаје. Уколико се тражени услов не
односи  на  ову  јавну  набавку  потребно  га  је  избрисати  из  конкурсне
документације.

Одговор: Члан 75. Закона о јавним набавкама прописује да Понуђач у поступку
јавне набавке мора доказати:
1)  да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући
регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против



привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној
територији;
5)  да  има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање делатности  која  је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
У  поступку  предметне  јавне  набавке  није  предвиђено  посебним  прописом  да
понуђач мора поседовати дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке.

6. Питање: На  страни  20.  Конкурсне  документације  одређен  је  рок
испоруке који износи тачно 20 дана од дана закључења уговора. Сматрамо
да је у питању јако кратак рок испоруке непримерен потребном времену за
испоруку  предметне  опреме  те  захтевамо  да  исти  буде  продужен  и
постављен као рок од 30 дана од дана потписивања уговора. 

Одговор: Рок испоруке, рок и начин плаћања, рок важења понуде, гарантни рок и
место испоруке, наручилац одређује сходно својим потребама, а што је сагласно
Закону о јавним набавкама. 

7. Питање: У  делу  VII образац  понуде  на  страни  33  конкурсне
документације  наручилац  је  већ  попунио  део  обрасца  понуде  у  смислу
захтеваних  рокова,  уместо  да  остави  празан  образац  понуде  ради
попуњавања потпуног обрасца понуде од стране потенцијалних понуђача. У
истом  је  такође  потребно  отклонити  неправилности  које  су  појашњене  у
питању 4.

Одговор: Рок испоруке, рок и начин плаћања, рок важења понуде, гарантни рок и
место испоруке, наручилац одређује сходно својим потребама, а што је сагласно
Закону о јавним набавкама. 

8. Питање: Конкурсна  документација  не  садржи  образац  структуре
понуђене  цене  са  упутством  како  да  се  попуни,  што  није  у  складу  са
Правилником  о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.
Гласник РС“ брј 86/15)

Одговор: На страни бр.28 под тачком 5. у конкурсној документацији дат је образац
понуде из кога се јасно и недвосмилено може видети да образац садржи структуру
цене. На страни бр.33 конкурсне документације у напомени је јасно описано на
који начин понучаи треба да попуне образац понуде, који представља и структуру
цене.

Комисија за јавну набавку


