Општина Бајина Башта
Oпштинска управа
Комисија за јавну набавку
у отвореном поступку бр. Р ОП 15/19
Број: 404-89-7/2019
Датум: 21.10.2019. године
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном
поступку број Р ОП 15/19, образована Решењем од стране Наручиоца даје:
Одговоре на постављена питање за јавну набавку у отвореном поступку број Р ОП
15/19 – Радови на реконструкцији трга „Душан Јерковић“ у општини Бајина
Башта.
Питање број 1:
На страни 66 и 67 у делу IV Мобилијар у оквиру предмера радова наведене су
позиције 1 и 2 за постављање жардињера и клупа.
Молимо Вас да дате детаље из пројекта за наведене позиције јер је у предмеру
наведено да ће се радови изводити у складу са детаљима из пројекта а нисте их
ставили на увид у тендерској документацији.
Одговор на питање број 1:
Стоји чињеница да у Конкурсној документацији нису дати детаљи из пројекта из
разлога што је на страни 15 од 86 у делу 4.14 „Обилазак локације“ предвиђено
следеће:
„Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и
да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему
понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити.
Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом
задуженом за обилазак локације, а то је Милош Јелисавчић дипл. инж. арх.,
телефон 064/82-59-229, у периоду од 10 до 14 часова“.
У прилогу ових одговора стављамо на увид тражене детаље из пројекта.
Питање број 2:
У додатним условима на страни 7 од 86 у тачки 7 наведен је услов који треба да
испуни понуђач и то:
„Да понуђач има систем менаџмента квалитета услуга усаглашен са стандардом
SRPS ISO 9001:2015 производња и уградња елемената од бетона.“
Молимо вас за пјашњење зашто је неопходно да понуђач послује по систему
менаџмента квалитета по стандарду SRPS ISO 9001:2015 из уске области –
производња и уградња елемената од бетона?
Овим условом сте прекршили одредбе Закона о јавним набавкама (начело
обезбеђивања конкуренције – чл. 10 и начело једнакости понуђача – чл. 12. ЗЈН) и
ограничили и дискриминисали понуђаче који послују по систему менаџмента
квалитета по стандарду ISO 9001:2015 а не баве се производњом елемената од
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бетона. Апсолутно није неопходно да понуђач мора да производи елементе од
бетона да би могао да да прихватљиву понуду и изведе радове који су предмет
јавне набавке.
Молимо Вас да измените наведени услов и обезбедите примену чланова 10 и 12
Закона о јавним набавкама.
Одговор на питање број 2:
Захтев да понуђач има систем менаџмента квалитета услуга усаглашен са
стандардом SRPS ISO 9001:2015 производња и уградња елемената од бетона је
један од гаранције да се посао реализује квалитетно и на време. С обзиром да
највећи делови пројекта дефинисани предмером обухватају рад са бетонским
елементима сматрамо да је наведени захтев у логичкој вези са предметом јавне
набавке.
Напомињемо још и да иако има обавезу да у поступку јавне набавке омогући што
већу конкуренцију, сходно одредби члана 10. став 1. ЗЈН, Наручилац са друге
стране сваки конкретни поступак јавне набавке спроводи у циљу задовољења
објективних потреба, а на основу конкурсне документације којом дефинише
захтеве, односно додатне услове, који одговарају таквим потребама. Сходно томе,
обавеза обезбеђења што је могуће веће конкуренције не може да се тумачи на
начин који подразумева обавезу Наручиоца да сваком заинтересованом лицу
понаособ омогући учешће у поступку јавне набавке. Сврха прописивања овог
захтева је да се изврши селекција оних понуђача који с обзиром на своје
капацитете могу успешно и квалитетно реализовати уговор који буде закључен.
Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку
можете преузети са Портала јавних набавки као и са интернет странице
Наручиоца. Адресе су: portal.ujn.gov.rs и www.bajinabasta.rs.
Комисија за Јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке бр. Р ОП 15/19 –
Радови на реконструкцији трга „Душан Јерковић“ у општини Бајина Башта је
сагласна да ови одговори на питања не захтевају Измену конкурсне
документације.
Прилог:
Детаљи из пројекта

У Бајиној Башти,
Дана 21.10.2019. год.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
у отвореном поступку бр. Р ОП 15/19
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PODLOGA ZA SEDENJE od poliolefinske smeše (LDPE/HDPE/PP)
LDPE NOSAČ PODLOGE
AB (HPC) ZID

IZGLED ZIDIĆA - ŽARDINJERE SA MESTOM ZA SEDENJE - UPUŠTENA KLUPA

2

OBLOGA OD ŠTAMPANOG BETONA
PODLOGA ZA SEDENJE od poliolefinske smeše (LDPE/HDPE/PP)
LDPE NOSAČ PODLOGE
POLIURETANSKI PREMAZ
AB (HPC) ZID
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PRESEK ZIDIĆA - ŽARDINJERE SA MESTOM ZA SEDENJE - UPUŠTENA KLUPA

LED RASVETA - JEZGRO STUBA SA DONJE STRANE IMA UGRAĐENU
ARMATURU ZA LED RASVETU ILI LED PANEL (SA DONJE STRANE - U RAVNI SA POVRŠINOM DONJE STRANE STUBA)
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ZID ZA NASLON - ZAVRŠNA OBRADA ŠTAMPANI BETON
PODLOGA ZA SEDENJE od poliolefinske smeše (LDPE/HDPE/PP)
LDPE NOSAČ PODLOGE
POLIURETANSKI PREMAZ
AB (HPC) ZID
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PRESEK ZIDIĆA - ŽARDINJERE SA MESTOM ZA SEDENJE I LED RASVETOM
NA POZICIJI CENTRALNIH ŽARDINJERA OKO FONTANE

PROSTOR ZA MONTAŽU LED RASVETE U BAZI CENTRALNIH ŽARDINJERA 13X15
(ODNOSNO 15X15 KAD SE UZME OBLOGA OD ŠTAMPANOG BETONA ~2CM)
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OBLOGA OD ŠTAMPANOG BETONA
PODLOGA ZA SEDENJE od poliolefinske smeše (LDPE/HDPE/PP)
LDPE NOSAČ PODLOGE
POLIURETANSKI PREMAZ
AB (HPC) ZID
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PRESEK ZIDIĆA - ŽARDINJERE SA MESTOM ZA SEDENJE I LED RASVETOM
NA POZICIJI CENTRALNIH ŽARDINJERA PORED FONTANE

