
Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

Број: 78     

Дана: 14.11.2016.                  

 

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалних понуђача упућени  путем 

електронске поште (maila)  дана 10.11.2016. и 11.11.2016.године за јавну набавку радова  

у отвореном поступку – Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске 

школе у Новом Саду са концертном двораном број ЈНОП 6/2016 

 

  

Дана 10.11.2016. и 11.11.2016. године, потенцијални понуђачи су упутили  путем 

електронске поште питања - везана за јавну набавку радова  у отвореном поступку – 

Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са 

концертном двораном број ЈНОП 6/2016. Наручилац је дана 10.11.2016.односно 

11.11.2016. године  године електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Поштовани, 

 

1.       У предмеру конкурсне документације за јавну набавку радова - изградња музичке школе 

„ИСИДОР БАЈИЋ“ и балетске школе са концертном двораном - ЈНОП 6/2016 у делу машинске 

инсталације у тражите у рекапитулацији понуду под словом Е: ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИ, 

а да нигде у предмеру нисте дали потребне описе, називе и количине поменутих вентилатор 

конвектора и пропратног материјала и опреме. Да ли је потребно понудити ову позицију? 

2.       На страни 6 конкурсне документације тражили да се уз понуду достави банкарска гаранција 

за озбиљност понуде и навели сте да ће наручилац активирати финансијско обезбеђење уколико 

понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са 

захтевима из конкурсне документације. Из тог разлога Вас питамо за оправданост захтева за 

доставу писма о намерама банке за добро извршење посла, као и за достављање писма о намери 

за отклањање грешака у гарантном року. Молимо Вас да  исправите конкурсну документацију у 

складу са нашом примедбом.  
  
3.       На страни 272 конкурсне документације сте тражили додатни услов да је бонитет понуђача 

за период 2011-2015 год. скорингом оцењен као одличан бонитет «А». Овај услов је 

дискриминишући и даје предност малом броју понуђача који могу да остваре овај услов. По 

члану 10. Закона о јавним набавкаманаручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући 

што је могуће већу конкуренцију, као и да 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. Молимо Вас да наведену неправилност 

исправите, у супротном ћемо применити механизме закона о јавним набавкама.  
 

4. Као додатни услов финанцијског капацитета захтевате да је бонитет понуђача за 

период 2011 - 2015 година скорингом оцењен као одличан А.  

Наведени услов није у логичкој вези са предметом набавке ,постављен је 

дискриминаторска и директно нарусава начело једнакости понуђача обзиром да исти 

мозе испунити изузетно мали број понудаца .  

Исти је предимензиониран и на тај начин елиминисе понуђаче који су претходних 

година извршили набавке које су висеструко веце од предметне набавке. 



Молимо Вас да још једном размотрите постављени додатни услов финанцијског 

капацитета и сагледате колико понуђача регистрираних за дјелатност која је предмет 

набавке ,мозе испунити захтјеванои услов. Упозоравамо Вас да постоји могућност да 

недобијете ниједну понуду која испуњава наведени услов . 

 

5 . На страни 6 конкурсне документације под тацком 15 под г) захтевате обавезујуце 

писмо о намери банке за издавање банкарске за отклањање недостатака у гарантном 

року, у износу од 5% од понудјене цене. 

Обзиром да је рок изводјења радова 14 месеци од момента уводјења у посао а који је 

везан за изврсење радова 1.фазе изводјења радова, молимо Вас да измените захтев за 

издавање обавезујуцег писма о намери банке за издавање банкарске гаранције за 

отклањање недостатака у гарантном року. Из наведеног произилази да писмо о намери 

траје дузе од 12 месеци законска је обавеза да пре истека 12 месеци понудјац достави 

обновљено писмо о намери. Напомињемо да обавезујуце писмо о намери представља 

додатни тросак за понудјаце и исто поскупљује саму набавку. Како смо вец навели после 

12 месеци је потребно обновити писмо о намери, тако да се губи смисао достављања 

истог као обезбедјења за Наруциоца да це понудјац доставити банкарску гаранцију за 

отклањање гресака у гарантном року.  

Сходно изнетом, молим Вас да измените наведени захтев и уместо писма о намери за 

отклањање гресака у гарантном року захтевате Изјаву, како беспотребно не би 

поскупљивали јавну набавку. 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

1. Приликом објављивања конкурсне документације због техничких проблема 

наручилац није приметио да  један део предмера није објављен. Сходно указаним 

недостацима наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу 

предмера радова тако да дефинише захтевану позицију. 

2. Наручилац остаје при захтеву за доставу обавезујућег  писма о намери 

достављања банкарске гаранције за добро извршење посла , а обавезујуће писмо 

о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у 

гарантном року сходно указаним разлозима у питању број 5 измениће односно 

избисати захтев за достављањем истог. 

3. Сходно указаним неправилностима наручилац ће зменити конкурсну 

документацију тако да захтева «да је бонитет понуђача за период 2011-2015 год. 

скорингом оцењен као врло добар  бонитет «ББ+ » 

4. Сходно указаним неправилностима наручилац ће зменити конкурсну 

документацију тако да захтева «да је бонитет понуђача за период 2011-2015 год. 

скорингом оцењен као врло добар  бонитет «ББ+ » 

5. Сходно указаном наручилац ће изменити конкурсну документацију и уместо 

обавезујућег писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 

отклањање недостатака у гарантном року измениће односно избисати захтев за 

достављањем истог. 

Комисија за ЈНОП 06/2016 


