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У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и појашњења у  вези са  
припремањем понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку – Израда ПГД и ПЗИ
Санације и проширења депоније, (ЈН  бр. 1.2.60) по позиву за подношење понуда 
објављеном на Порталу јавних набавки од 06.12.2019. године:

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације, ЈН број 1.2.60 –
Израда ПГД и ПЗИ Санације и проширења депоније

Поштовани,

На основу увида у Тендерску документацију закључили смо да су нам за потребе израде 
Понуде, неопходна
додатна појашњења:
Питање бр. 1:
Услов да понуђач има важећу дозволу надлежног огана за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.
Сертификат о акредитацији издат од АТС-а са обимом акредитације.
Наведни опити
- Одређивање калифирнијског индекса носивости на терену СРПС У.Б1.043:1997 
или АСТМ
Д4429-09а;
- Одређивање модула деформације динамичком методом АСТМ Е 2835-11:2015;
сматрамо да наведени захтев ограничава конкуренцију, односно да је у питању повреда 
начела обезбеђивања конкуренције. Наручилац саставио конкурсну документацију у 
складу са чланом 10. ЗЈН који дефинише да је Наручилац дужан да у поступку јавне 
набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи 
конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у 
поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити 
коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума, као
и у складу са чланом 12. ЗЈН који дефинише да је Наручилац дужан да у свим фазама 
поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.
Наведени опити су потребни у току извођења радова и ткзв. контролних геомеханичких
испитивања, а не за израду пројектне документације.

Молимо да извршите измену захтева обима акредитације.

Одговор:

Наручилац је пројектни задатак и обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
одредио  у  складу са  предметом  јавне  набавке  и  ефективним  резултатима које  жели
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постићи у реализацији уговора.  Конкретно,  предметном конкурсном документацијом је
као обавезан услов за учешће у поступку из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН предвиђено
поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, односно важеће дозволе надлежног органа за вршење геодетских услуга
(фотокопија лиценце или Решење Републичког геодетског завода за вршење геодетских
услуга) и сертификат о акредитацији издат од АТС-а са обимом акредитације (фотокопија
сертификата издата од АТС са обимом акредитације за набројане опите). Опити на које
указује заинтересовано лице су неопходни за теренска испитивања којима је условљена
израда  пројектне  документације,  јер  се  на  тај  начин  добијају  улазни  параметри
неопходни  за  израду  саме  пројектно-техничке  документације,  поготово  за  приступне
саобраћајнице које су саставни део пројекта. Да би се исте димензионисале, неопходно
је да се утврде карактеристике постојећег терена и параметри који се користе за само
димензионисање, што се овим опитима неспорно постиже. Наведене методе су теренске,
кратко  трају  и  као  такве  су  у  потпуности  примерене  и  неопходне  за  добијање  свих
улазних  параметара  у  јако  кратком  року,  што  знатно  смањује  сам  рок  за  извршење
комплетне  услуге.  Наручилац  на  наведени  начин  поступа  у  целини  у  складу  са
императивним одредбама ЗЈН и посебним прописима који су повезани са предметом
јавне  набавке, посебно  водећи  рачуна  о  последицама  које  могу  настати  ако  се  у
пројектовању не предвиде  детаљна теренска и лабораторијска испитивања, и тиме у
потпуности примењујући позитивна искуства и препоручени приступ овој врсти услуга,
који  се  користи  и  у  земљама  Европске  уније на  исти  начин. Додатно,  за  извршење
предметне  услуге  је  неопходно  поседовати  тражене  дозволе  и  ако  се  има  у  виду
чињеница  да  вредност  потенцијално  неадекватно  урађених  геомеханичких  истражних
радова  као  улазних  података  и  полазне  основе  за  израду  комплетне  пројектне
документације може вишеструко премашити вредност саме јавне набавке и довести до
повреде основног начела јавних набавки – начела економичности и ефикасности, али и
ефективности поступка јавне набавке. То би значило да би наручилац био приморан да у
другим, сада непланираним поступцима јавних набавки отклања потенцијалне последице
неадекватне  израде  пројектне  документације  и  самим  тим,  неадекватне  реализације
радова на основу тога, што би довело до прекомерног, непланираног трошења јавних
средстава  уз  неизвесност  да  ли  ће  уопште  бити  могуће  санирати  последице  таквог
пројектовања.   

У том смислу, наручилац истиче да сачињавањем конкурсне документације на наведени
начин, односно одређивањем предметног обавезног услова за учешће у поступку, ни на
који начин није ограничена конкуренција, како то заинтересовано лице истиче, притом, не
наводећи  ни  један  доказ  у  прилог  своје  тврдње.  Наручилац  посебно  напомиње  да
аргументација  заинтересованог  лица  не  даје  основ  за  закључак  да  је  наручилац,
одређивањем обавезног услова за учешће у поступку на описани начин учинио повреду
чл. 10 и 12. ЗЈН, с обзиром на то да у захтеву за додатним појашњењима конкурсне
документације није изнео конкретне чињенице нити доставио доказе у прилог изнетих
тврдњи,  нити  је  аргументовано  указао  у  чему  се  конкретно  састоји  ограничење
конкуренције од стране наручиоца приликом прописивања предметног услова, односно
из ког конкретно разлога заинтересовано лице сматра да су назначени опити непотребни
за израду пројектне документације, већ само уопштено износи своје мишљење. 
Наручилац је саставио конкурсну документацију у потпуности у складу са чланом 10. и
12.  ЗЈН,  као  и  у  складу  са  свим  осталим  начелима  јавних  набавки  које  сва
заинтересована лица морају имати у виду.   Обавеза обезбеђења што је  могуће веће
конкуренције не може да се тумачи на начин који подразумева обавезу наручиоца да
сваком заинтересованом лицу омогући учешће у поступку јавне набавке, будући да је
наручиочева обавеза да води рачуна о својим објективним потребама, односно врсти,
намени и квалитету услуге коју набавља и у складу с тим поштује начела јавних набавки
и све остале одредбе ЗЈН.


