
Музичка школа ''Исидор Бајић'' 
Његошева 9, НовиСад 
Број: 69        
Дана: 18.09.2015.       
 
Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 
електронске поште (maila)  дана 17.09.2015. за јавну набавку радова  у отвореном 
поступку – ИзградњаобјектаМузичкешколе „ИсидорБајић“ и Балетскешколе у 
НовомСадусаконцертномдвораномброј ЈНОП 5/2015 
 
  
Дана 17.09.2015, потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања - 
везана за јавну набавку радова  у отвореном поступку – 
ИзградњаобјектаМузичкешколе „ИсидорБајић“ и Балетскешколе у 
НовомСадусаконцертномдвораномброј ЈНОП 5/2015. Наручилац је дана 17.09.2015. 
године електронским путем потврдио пријем питања. 
 
 

ПИТАЊА: 

1. Да ли постоји могућност да предмер радова доставите у Еxелу ради брже и 
тачније обраде понудеи ваше лакше контроле понуда. Ако предмер буде 
достављен у Еxелу, да ли понуде можемопредати у штампаном виду, или цене 
морамо да уписујемо ручно? 

2. Да би дали реалну понуду Земљаних радова, Обарања НПВ и Фундирања 
објекта потребна нам јеако је могуће Геомеханика.  

3. Да ли можемо добити увид у пројектну документацију,или да основне цртеже 
добијемо електронски? 

4. Да ли има организовани обилазак локације ? 
5. На страни 8/80 конкурсне документације под тачком 25. је наведено да је 

понуђач дужан да у понуди изричито наведе да је између осталог и ималац 
права интелектуалне својине. По новом Закону о јавним набавкама који се 
примењује на овај поступак – оваква изјава више није обавеза па сугеришемо 
Наручиоцу да је изостави из текста.  

6. На страни 9/80 конкурсне документације у делу објашњења за уплату таксе при 
подношењу захтева за заштиту права је наведен наручилац ЈКП Водовод и 
канализација и ознака набавке  јн бр. 09/15-Ц предпостављамо да је у питању 
грешка услед коришћења модела конкурсне документације наведеног 
наручиоца. Сматрамо да Наручилац мора извршити исправку у овом делу. 
 

7. На страни 59/80 конкурсне документације у делу доказивања финансијског 
капацитета под тачком А) захтевате достављање Извештаја о бонитету за 2014 г. 
Агенција за привредне регистре још увек није доставила свим привредним 
субјектима  наведени извештај. Захтевамо да Наручилац наведе  алтернативан  и 
доступан  документ  којим понуђач доказује постављени услов- остварен 
приход од 600.000.000,00 динара у 2014 г.  



8. На страни 59/80 конкурсне документације у делу финансијског капацитета под 
тачком Б)  захтевате да понуђач докаже да није био у блокади последње 3 
године од дана објављивања јавног позива а у случају подношења заједничке 
понуде да су чланови групе били ван блокаде у последњих годину дана од дана 
објављивања позива. Није јасно у ком пропису налазите основаност захтева за 
достављање потврде са прегледом ликвидности уназад три године. Закон о 
јавним набавкама не наводи обавезу доказивања за период од три године уназад 
као ни потребу да чланови конзорцијума морају посебно доказивати овај 
додатни услов. Сматрамо наведени услов недозвољеним и 
дискриминишућим.Очекујемо да се наведени услов усклади са Законом о 
јавним набавкама јер ћемо у супротном уложити захтев за заштиту права на 
садржај конкурсне документације.  

9.  На страни 59/80 конкурсне документације у делу доказивања пословног 
капацитета под тацком А) захтевате достављање доказа о изведеним радовима 
на најмање једном објекту из области високоградње у минималној површини од 
8000 м2. Није јасно зашто је као доња граница наведен објекат од минимум 8000 
м2 кад је предмет јавне набавке изградња објекта преко 10000 м2. Овако 
постављен захтев изазива сумњу да фаворизовани понуђац нема референцу на 
објекту од 10000 м2 а што би био логичан услов у овом предмету јавне набавке. 
Сматрамо наведени услов нелогичним и недовољним те захтевамо да га 
Наручилац исправи у складу са квадратуром планираног објекта као предмета 
јавне набавке. 
 

10. На страни 59/80 конкурсне документације у делу пословног капацитета 
захтевате достављање доказа да је понуђач у предходних пет година избушио 
минимум 10 истразно екплоатационих бунара пречника 444,5 мм. Сматрамо 
наведени доказ дискриминишућим и нелогичним у односу на предмет јавне 
набавке јер не доказује подобност и компетентност понуђача за изградњу 
објекта који је предмет јавне набавке. У предмеру смо наишли на потребу 
бушења 3 истражна бунара прецника 450 мм а не 444,5 мм као сто се захтева у 
пословном капацитету. Обзиром на то да тражене референце на бушењу бунара 
представљају бесмислен и безначајан услов у односу на предвиђене радове 
објекта од 10000 м2 , основано се изазива сумња да се са истим покушава 
фаворизовати одређени понуђач.  
Уколико Наручилац не избрише овај дискриминошући услов, поднећемо     
захтев за заштиту права на садржину конкурсне документације. 

11. Као заинтересовано лице приговарамо и на услов дефинисан у пословном 
капацитету на страни 59/80 под тачком Б) где наручилац захтева атесте за 
одређену врсту канализационих цеви и део хидроизолације. Наведени услов 
сматармо дискриминишућим, бесмисленим и недопуштеним. Обзиром на врсту 
радова, количину арматуре и  бетона који се као кључни материјали уграђују у 
објекат , поставља се услов за достављање  атеста од акредитоване лабораторије 
за 12о метара цеви за фекалије чиме се исте издвајају као приоритетни 
материјал од пресудног значаја за изградњу музичке и балетске школе са 
концертном двораному квадратуре од 10000 м2.  
Овакав услов је очигледно фаворизовање одређененог понуђача које препознају 
сви озбиљни кандидати за доделу уговора у овом предмету јавне набавке.  



Уколико се не избрише овај очигледно дискриминишући и бесмислени услов 
поднећемо захтев за заштиту права на конкурсну документацију. 

 
12. Из истих разлога приговарамо на постављене услове у техничком капацитету , а 

који се тићу гарнитура за бушење бунара пречника од 444,5 мм до 450 мм. 
Обзиром на поновљено инсистирање на димензији од 444,5 мм (овог пута код 
гарнитуре за бушење ) а која нема логичне везе са предметом јавне набавке опет 
се код понуђача основано изазива сумња о фаворзовању одређеног понуђача јер 
се придаје превелик значај стварима које нису од пресудне важности за 
изградњу музичке и балетске школе, а које издвајају одређеног понуђача на 
овим просторима у односу на остале. Захтевамо да се наведени услов изостави 
из техничког капацитета. 

13. У делу захтева усмерених на доказивање кадровског капацитета на страни 61/80 
конкурсне документације под тачком А) наручилац захтева да понуђач 
располаже са радницима разних струка где је очигледно да недостају радници 
електро струке и зидари с обзиром на радове у делу громобранских инсталација 
и уземљивача и у делу грађевинских радова, а које не могу изврсити тразени 
радници( тесари, изолатери, армираци, возаци, кранисти, руковаоци радних 
масина) .Сматармо да је  изостављено доказивање располагања са електро 
радницима и бар 10 зидара само из разлога сто их фаворизовани понуђач не 
поседује а не зато што њихово ангажовање није потребно.   
 

14.  У делу доказивања расплагања са инжењерима који поседују лиценце 410 или 
411, 414, 450, 492као и са инжењером  рударства, потребно је доставити М 
обрасце и копије уговора о раду сто значи да наручилац захтева од понуђача да 
исти има у радном односу наведене инжењере. Постављени захтев је незаконит 
обзиром на врсте радног ангажовања која познаје Закон о раду( уговор о делу, 
привременим И повременим пословима…) Сматрамо и да понуђач који 
ангажује стручна лица путем законски дозвољених облика уговарања а да то 
није искључиво радни однос, може извршити изградњу планирану ово јавном 
набавком. Тражимо да се овај услов измени тако да се дозволи доказивање 
располагања са траженим инжењерима путем свих врста уговора о радном 
ангажовању у складу са Законом о раду и  Законом о јавним набавкама.ж 
 

15. У делу захтева који се односи на тражене инжењере , сматрамо захтев за 
доказивање располагања са два инжењера геологије или хидрогеологије као и 
инжењером са лиценоцм 492, предимензионираним и непотребним јер се не 
ради о рударским коповима већ о изградњи музичке и балетске школе са 
концертном двораном од 10000 м2. При том Наручилац за ову јавну набавку 
захтева доказивање само једног инжењера грађевине са лиценцом 410 или 411 
иако за овакав објекат би било оправдано захтевати бар 3 (три).  Тражимо да 
Наруцилац избрише непотребне захтеве у области инжењера геологије и 
хидрогеологије као и инжењера са лиценцом 492,  у супротном имамо оправдан 
разлог за подношење захтева за заститу права.  
 

16. На страни 62/80 Наручилац захтева обавезан обилазак локације и увид у 
техничку документацију у циљу упознавања са потенцијалним проблемима 
приликом извођења предметних радова на које се понуђач касније не мозе 
позвати. Потврда о извршеном увиду представља , по речима Наручиоца, 
обавезну садржину понуде. Сматрамо да обиласком  локације и прегледом 



техничке документације  извођачи не могу да се упознају са потенцијалним  
проблемима приликом извођења радова јер се ради о великом објекту са 
специфичним начином изградње и намјеном истог.  
Како се по уводним информацијама  на ову јавну набавку примењује и 
Закон о облигационим односима, Закон о плаирању и изградњи објеката ,  
Закон о јавним набавкама и др., а који дозвољавају изабраном понуђачу да у 

појединим случајевима да примедбе у вези проблема приликомизвођења , то 
сматрамо да једна изјава то не може ограничити и предупредити. Очигледна је 
намена изјаве да се Наручилац и фаворизовани понуђач информишу  о 
заинтересованим лицима за предметну јавну набавку.Сматрамо да обилазак и 
увид треба да буду факултативни а не обавезујући.  

17. Ставка 8 Образца о испуњености услова — захтева се да Понуђач као 
доказ да располаже довољним кадровским капацитетам достави М обрасце. 
Угаворе о радном ангажовању,радне књизице. Из наведеног се не види јасно да 
ли је потребно доставити сва три доказа. Питање је да ли је неапходно даставити 
све доказе или сте мислили "или" једно '`или" друго  или" треће? 

18. Уколико су запослени ангажовани уговором о делу, шта је патребно 
доставити као доказ? 

19. Ставка 5/А абразца о испуњености услова — захтева се да Понуђач као један од 
доказа достави привремену и окончану ситуацију оверену и потписану од 
стране надзарнаг органа. Да ли је неопходно доставити комплетну окончану / 
привремену ситуацију или је довољно да се као доказ приложе копије прве и 
задње стране односно насловна страна и рекапитулација изведених радова? 

 
 
ОДГОВОРИ :  
 

1. Потребно је да предмер радова попуните како је и достављен у конкурсној 
документацији. Нећемо накнадно достављати предмер у Exelu. 

 
2 ,  3.  и 4.  Наручилац је за све понуђаче који су зтражили увид у пројектно техничку 
документацију  и обилазак локације заказао термин и о истом обавестио 
заинтересоване понуђаче  . Како је и наведено у конкурсној документацији исти су 
могући понедељком и средом у догововору са наручиоцем. 
Сходно наведеном можете у договору са наручиоцем извршити увид у пројектно 
техничку документацију, а самим тим и у  Геомеханику као и извршити обилазак 
локације. 
 
5. Као што сте и сами могли да закључите на старни 8/80 ради се о техничкој грешци 
обзиром да је на старни 4/80  јасно наглашено да Понуда између осталог садржи 
следеће: 
.... попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања 
понуде поштовали важеће прописе о заштитина раду , запошљавању и условима рада , 
заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде ..... 
Такође на старни 79/80 је достављен образац изјаве да су се  приликом састављања 
понуде поштовали важеће прописе о заштитина раду , запошљавању и условима рада , 
заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 
 



6. Наручилац је направио техничку грешку , исти треба да гласи : наручилац  Музичка 
школа ''Исидор Бајић'' и  ознака набавке  ЈНОП 5/2015 

7. Потенцијални понуђачи којима још није завршен Извештај о бонитету за 2014. 
годину, могу доставити фотокопије финансијски извештај , односно биланс стања и 
биланс успеха за захтевану  годину предат АПР-у . 

8. Наручилац  је навео да захтева да понуђач није био у блокади у последње 3 године 
од дана објављивања јавног позива, а ако је дата заједничка понуда сваки понуђач 
из групе понуђача да није био у блокади у последњих годину дана  од  дана 
објављивања позива  што је дозвољено у складу са чланом 81 став 2 ЗЈН. 
Сходно изнетом сви понуђачи који доставе заједничку понуду треба да доставе 
потврду НБС , за сваког учесника заједничке понуде , да нису били у блокади у 
последњих годину дана  од  дана објављивања позива  , а не 3 године. 
 
9. Како понуђач који је доставио наведено питање није извршио увид у техничку 
документацију није нам јасно одакле му информација да се ради о објекту од 10.000м2. 

Цео објекат, по пројекту,  има 10.000м2 али по овој набавци, односно у овој фази 
радова се не изводе радови на целом објекту већ делу објекта који је приближно 
наведене квадратуре. Стога је наручилац и смањио захтеване референце на изградњи 
објеката високоградње. 

10. Предмет набавке јесте изграња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске 
школе у Новом Саду са концертном двораном али саму изгрању представљају и Израда 
истражно –експлатационих бунара како је и наведено у самом предмеру . Наведене 
референце се захтевају због озбиљности радова на истражно –експлатационим 
бунарима . Наиме исте је потребно извести за потребе објекта јавне намене,  високе 
енергетске класе . Радови се изводе у густо насељеном стамбеном блоку у непосредној 
близини Предшколске установе . Уз саму парцелу на којој се изводе радови лоциране 
су 3 стамбене куле спратности од 17 спратова које поседују и сутерене . Стога је 
неопходно веће  искуство на извођењу захтеваних радова. 

Што се тиче пречника бунара стварна величина бушачког длета за бушење бунара ове 
величине је дата у цолима и износи 17“ ½ . 
Претварање ове величине у СИ систем јединица тј. у милиметре зависи од самог 
извршиоца исте радње, односно од његове жеље да ову величину заокружи на што 
мањи број децимала, тј. на што практичнију величину за коришћење у пракси. 
Тако се сусрећемо да се у пракси ово длето се дефинише као пречника 444.5 мм , 445 
мм па и 450 мм јер у самој пракси разлика од 5.5 мм је минорна. 
Стога је у самој документацији дефинисано да за рефенце: 
“Да је понуђач у претходних пет година (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014), избушио 
минимум 10 истражно-експлоатационих бунара, пречника бушења минимум 
444,5мм.„ 
- како би се избегло да због тога што није једнозначно стандрадом Републике Србије 
дефинисан пречник овог длета, појединим понуђачима буде онемогућено учествовање 
у поступку  а да су практично израђивали такве бунаре. 
Сходно томе биће Вам признате све рефернце које одговарају наведеном  захтеву. 
 
 



11. Постављање услова за достављањем атеста издатог од старне независне установе 
није дискиминишуће и бесмислено како наводи потенцијални понуђач.  
Постављајући захтев за наведеним условом наручилац је желео да добије Атест или 
Извештај о испитивању независне установе која ће потврдити да се ради о добрима 
захтеваног квалитета обзиром да наведени прикључци пролазе кроз фундаменте 
објекта и исте у случају пуцања није лако накнадно  заменити, хидроизолација се ради 
на темељној плочи и зидовима ради заштите од подземних  вода. Стога у колико се 
хидроизолација приликом изградње не одради квалитетно исту није могуће накнадно 
санирати. 
Законска обавеза извођача радова је да у року од 28 дана по уградњи бетона докаже 
квалитет истог путем акредитоване лабараторије те стога нисмо унапред тражили исте. 
 
12. Стварна величина бушачког длета за бушење бунара ове величине је дата у цолима 
и износи 17“ ½ . 
Претварање ове величине у СИ систем јединица тј. у милиметре зависи од самог 
извршиоца исте радње, односно од његове жеље да ову величину заокружи на што 
мањи број децимала, тј. на што практичнију величину за коришћење у пракси. 
Тако се сусрећемо да се у пракси ово длето се дефинише као пречника 444.5 мм , 445 
мм па и 450 мм јер у самој пракси разлика од 5.5 мм је минорна. 
Стога је у самој документацији дефинисано да за рефенце: да је потребно да понуђач 
располаже са 1 бушећом гарнитуром за бушење бунара, пречника од444,5 мм до 450 
мм.како би се избегло да због тога што није једнозначно стандрадом Републике Србије 
дефинисан пречник овог длета, појединим понуђачима буде онемогућено учествовање   
у поступку  а да располажу са захтеваном бушећом гарнитуром. 
 
13. Што се тиче захтеваног кадровског капацитета и указивање да је потребно тражити 
раднике електроструке и зидаре указујемо понуђачу да у предмеру радова нигде нису 
захтевани обзиром да се изводе само радови на армирано – бетонској конструкцији , 
фундирању ( побијању шипва за дубинске фундаменте) и изграњи 
пробноексплатационих бунара.  

14. Приликом одређивања захтеваног кадровског капацитета наручилац је јасно навео 
захтев : 
„да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом се сматра да понуђачима у 
радном односу или ангажовано другим одговарајућим уговором сходно одредбама 
Закона о раду за уговорени период набавке запослене на следећим радним местима и 
то.... „ 
Сходно наведено јасно је да се навођењем као доказа М обрасца и Уговора о раду у 
ствари мисли на Уговор по ком је одређено лице радно ангажовано код понуђача. 
 
15. Наручилац ће изменити конкурсну документацију тако да уместо два захтева једног 
инжињера геологије или хидрогеологије као и остале наведене  инжињере. 
Оспоравани инжињери су неопходни обзиром да се у предмеру радова , односно 
пројекту , захтева узимање узорка и одређивање геоморфолошког састава земљишта и 
на основу узетих узорака израда елабората геоморфолошког састава земљишта. 
 
16. Обилазак локације и увид у техничку документацију је неопходан као би се 
понуђачи ставили у једнак положај, а и у циљу упознавања са потенцијалним 
проблемима приликом извођења предметних радова на које се понуђач касније не мозе 
позвати. Наиме на локацији предвиђеној за грађење Музичке школе се између осталог 



налази и игралиште . Да би изабрани понуђач започео радове мораће исто да уклони 
заједно са растињем које се налази на локацији. Обилазак локације ће помоћи у 
формирању понуде за наведене радове као и онемогућити понуђача да се касније жали 
као му нје било познат обим наведених радова . 

17. За ставку 8 Образца о испуњености услова — потребно је да Понуђач као 
доказ да располаже довољним кадровским капацитетам за наведене раднике достави 
: М обрасце или радне књижице  и  уговоре о радном ангажовању . 

18. У колико запослени ангажовани уговором о делу нису у радном односу за исте је 
потребно доставити Уговор о радном ангажовању и М образац понуђача , а у колико су 
радно ангажована лица у рдном односу потребно је доставити Уговор о радном 
ангажовању и копију М обрасца послодавца код кога је лице у радном односу. 

19.Довољно је да се као као доказ приложе копије прве и задње стране односно 
насловна страна и рекапитулација изведених радова 

 

 
 

Комисијаза ЈНОП 05/2015 


