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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 33/20 – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА РАДАРСКОГ 

ЦЕНТРА “РЦ ВАЉЕВО” 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 33/20 – Изградња објекта радарског 
центра “РЦ Ваљево”, постављена су следећа питања понуђача: 

 

Питањe 1: 
 “Da li se sporazum o bezbednosti i zdravlja na radu popunjava za sve članove konzorcijuma, 
obzirom da na strani 98/117 postoji deo samo za izvođača? Kako popuniti i za člana 
konzorcijuma?” 
  
Одговор на питање 1: 
 Понуђач је у обавези да у Споразуму о безбедности и здравља раду попуни за све учеснике 
у заједничкој понуди (конзорцијум) тражене податке. Подаци о члановима заједничке 
понуде уписују се испод података о понуђачу који је назначен као Извођач (носилац посла у 
заједничкој понуди), а у складу са конкурсном документацијом, страна 13. тачка 2. у случају 
подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача се могу определити да све тражене 
обрасце из конкурсне документације потписују и пожељно печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и пожељно оверити печатом тражене обрасце. 
Напомињемо да је у складу са тачком 7. на страни 15. конкурсне документације, група 
понуђача у обавези да достави Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
  
Питањe 2: 
 “Da li obrazac Sporazum o BZR -Prilog i na strani 102/117 popunјavamo sa svim licima, 
imenima i prezimenima ili Izjavu samo overavamo potpisom i pecatom?” 
  
Одговор на питање 2: 
 Образац Споразума о безбедности и здравља на раду (Прилог бр. 1) ИЗЈАВА О 
УПОЗНАВАЊУ СА ОПАСНОСТИМА И ШТЕТНОСТИМА И МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ 
И ЗДРАВЉА НА РАДУ понуђачи у фази подношења понуде нису у обавези да попуне. 
Наиме, поменути образац је информативног карактера.  Изабрани понуђач (извођач) je у 
обавези да поменути образац попуни тек након упознавања запослених са свим 
опасностима и штетностима, односно мерама безбедности и здравља на раду, као и 
безбедним зонама кретања, које ће Наручилац доставити Извођачу након закључења 
уговора, а пре почетка извођења радова. 
  
Питањe 3: 
 “Da li obrazac Sporazum o BZR -Prilog 3 na strani 106/117 overavaju svi članovi konzorcijuma 
ili samo nosilac posla?” 
  
Одговор на питање 3: 
 Образац Споразума о безбедности и здравља на раду (Прилог бр. 3) СПОРАЗУМ О 
САРАДЊИ И КООРДИНАЦИЈИ АКТИВНОСТИ У ПРИМЕНИ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И 
ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗАПОСЛЕНИХ понуђачи у фази подношења понуде нису у обавези 
да попуне. Такође, поменути образац је информативног карактера. Уколико наручилац у 
поступку јавне набавке радова донесе одлуку о доделу уговора понуђачу који је поднео 
заједничку понуду, у наведеном обрасцу (Прилог 3) приликом закључења уговора морају 
бити наведени сви из групе понуђача који ће учествовати у извођењу предемтних радова, а 
обавезу потписивања имају сви наведени извођачи у том прилогу.    
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Питањe 4: 
 “Da li obrazac Plan zajedničkih mera na strani 107/117 overava nosilac posla ti.lzvođač ili Lice 
za bezbednost i zaštite zdravlja na radu?” 
  

Одговор на питање 4: 
 Образац Плана заједничких мера (Прилог 4) понуђачи нису у обавези да попуњавају у фази 
подношења понуде. Овај образац се попуњава након закључења уговора, а пре почетка 
извђења радова. 
Са циљем остваривања координације активности у вези са применом заједничких мера 
којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених, Извођач који обавља послове 
из предметног Уговора одређује лице које врши координацију активности, односно 
заменика, који израђује и потписује План заједничких мера (Прилог 4, лева страна 
потписника).  
Други извођачи који деле радни простор приликом извођења радова, одређују овлашћеног 
представника за примену заједничких мера, који уједно потписују План заједничких мера 
(Прилог 4, десна страна потписиника). 
  

Питање 5: 
“U poziciji predmera br. V2.3 (Isporuka i montaža bakarnih cevovoda tečne i gasne faze sa 
cevima za odvod kondenzata u izolaciji) naveden su paušalne vrednosti za isporuku i montažu 
cevi. 
Kako bi dali što precizniju ponudu, molimo da nam se dostave tačne metraže bakarnih cevi i cevi 
za odvod kondenzata ili dostavi mašinski projekat iz koga mogu da se vide traženi podaci.” 
 

Одговор на питање 5: 
Представник заинтересованог понуђача је искористио могућност увида у техничку 
документацију у складу са конкурсном документацијом. Представник заинтересованог 
понуђача се дана 30-ог октобра у Заводу упознао са пројектном документацијом и сву за 
коју је био заинтересован преузео у електронском облику. 
 
Конкретно, сва три сплит система постављају се у три просторије у приземљу (сервер салу, 
радарску просторију  и просторију за смештај радарске конзоле) и све три спољне, као и 
унутрашње јединице постављају се на висини до 2,5м изнад тротоара, односно изнад пода у 
просторијама. Понуђачи треба да дају јединичну цену по комплету у складу са уобичајеном 
праксом на тржишту (пожељно приказати дужину цеви која је усвојена). 
 
Питање 6: 
“U konkursnoj dokumentaciji na strani 11 kao dokaz za kadrovski kapacitet  navedeno je da 
građevinska i instalacije vodovoda i kanalizacije mogu biti obuhvaćene jednom licencom u skladu 
sa važećim propisima. Naše pitanje glasi: Da li licenca 410 ispunjava uslov za odgovornog 
izvođača za građevinske radove  i za radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije?“  

Одговор на питање 6: 
У тендерској документацији прецизно је прописано: ..."минимум по једног одговорног 
извођача радова са одговарајућом лиценцом и то за све области које су неопходне за 
изградњу ове врсте објеката: грађевинску (400 или 401 или 410 или АИ 02-01 или ГИ 04-
01.1), инсталације водовода и канализације (413 или 414 или ГИ 04-02.1),"... 
 

Значи, захтевају се две лиценце за грађевинске радове и за инсталације водовода и 
канализације, тј не може лиценца 410 да испуни захтеве наручиоца из разлога што обухвата 
само "унутрашње инсталације водовода и канализације", а не обухвата "спољне мреже 
водовода и канализације и пратеће хидротехничке објекте". 
У погледу захтеваног кадровског капацитета, једно лице може имати више лиценци, али 
једна лиценца 410 не испуњава постављени услов наручиоца.  
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Питање 7: 
“Da li će se kao dokaz za neophodan poslovni kapacitet uvažiti (priznati) referenca za 
objekat koji je izgrađen u 2019.-2020. godini?  Ugovor je potpisan 2019. godine i započeti 
radovi takođe u 2019. godini, a završeni u 2020.godini.” 

 
Одговор на питање 7: 
На страни 9. конкурсне документације, услови за учешће у поступку јавне набавке, тачка 
1.2.2. захтеван је неопходан пословни капацитет: - да је понуђач у претходних пет година 
(2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. година) изградио минимум један стамбени или пословни 
објекат минималне квадратуре од 500 м 2. 

С обзиром да је наведено да се пословни капацитет оцењује на основу доказа о изграђеним 
објектима у последњих пет година, при чему се у обзир узимају пословне године у односу 
на годину када се спроводи јавна набавка, наручилац ће за оцену испуњености услова у 
погледу неопходног пословног капацитета прихватита доказе о изграђеним објектима у 
наведеном периоду.  

Међутим, уколико је захтевани објекат изграђен и у 2020. години, и понуђач приложи 
веродостојне доказе у складу са захтевима из конкурсне документације, наручилац не може 
оспорити такву чињеницу нити из наведеног разлога одбити понуду.   

Питање 8: 
 “Da li su Pisma o namerama banke za izdavanje bankarskih garancija, koja je potrebno dostaviti 
uz ponudu obavezujućeg ili ne obavezujućeg karaktera, jer u konkursnoj dokumentaciji nije 
precizno navedeno?  Obavezujuća pisma o namerama iziskuju dosta veće troškove u samom 
pripremanju ponude i učestvovanju u javnoj nabavci, a i  duži vremenski period da ih banka izda.” 
 
Одговор на питање 8: 
На страни 17. конкурсне документације тачка 10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, 
НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА 
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, предвиђено је да су понуђачи дужни да у понуди доставе одређена 
средства финансијског обезбеђења, односно оригинале писама о намери пословних банака 
за достављање безусловних банкарских гаранција, наплативих на први позив и без 
приговора у  захтеваним износима. 
 
Наручилац не улази у односе банке и клијента, али инсистира на обезбеђењу и писменом 
уверењу да ће, уколико изабрани понуђач добије уговор, пословна банка стати иза његовог 
пословног подухвата и поступити по обавезама које су преузете потписивањем уговора. 
 
Законом о јавним набавкама као и подзаконским актима нису предвиђене врсте писама о 
намерама пословне банке, већ средства обезбеђења којима понуђачи обезбеђују испуњење 
својих уговорних обавеза. 
 
Питање 9: 
“Ukoliko mi kao ponuđač ne želimo avans, zašto je neophodno da dostavljamo uz ponudu pismo o 
namerama banke za izdavanje bankarske garancije za povraćaj avansa i zašto je to obaveza 
ponuđača a ne mogućnost?” 
 
Одговор на питање 9: 
Наручилац у складу са важећим законским прописима сам поставља услове и одређује 
начин рада према својим потребама и могућностима. 

 
за Комисију за јавну набавку  
 
 

             Ђорђе Кардум, дипл. мет.  
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