
Музичка школа ''Исидор Бајић'' 
Његошева 9, НовиСад 
Број: 69-1      
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 – Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у 
Новом Саду са концертном двораном број ЈНОП 5/2015 
 
  
Дана 17.09.2015, потенцијални понуђач је упутио 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 5/2015. Наручилац је дана 17.09.2015. године електронским путем потврдио 
пријем питања. 
 
 

PITANJA: 

 
1. Позивајући се на члан 10. Закона о јавним набавкама који гласи: 

“Наручилац је 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.” 
и 
члан 10. 
“Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове 
одговарајућег квалитета имајући  у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. 
Наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи  и додела 
уговора врши у роковима и на начин прописан овим законом, са што мање 
трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке.” 
и 
члан 12. 
“Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак 
положај свим понуђачима. 
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, 
предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која 
би произлазила из класификације делатности којуобавља понуђач.” 
 
као и на одредбе члана 76. став 6. ЗЈН који гласи: 
'' Наручилац одређује услове за учешће у поступку, тако да ти услови не 
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке'',  
 



Молимо Нарушиоца да предвиђене ДОДАТНЕ услове из конкурсне документације 
за јавну набавку Изградња објекта музичке школе „Исидор Бајић” и балетске школе 
у Новом Саду са концертном двораном, ЈНОП 5/2015 прилагоди реалним, Законом 
утемељеним условима који су заиста неопходни за извршење предмета ове јавне 
набавке и то: 
 
 
„Пословни капацитет 
Питање 1.  
 
Б) Даје понуђач у претходних пет година (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014), избушио 
минимум 10 истражно - експлоатационих бунара, пречника бушења минимум 444,5мм 
. 
 
С обзиром да је назив јавне набавке ИЗГРАДЊА објекта музичке школе „Исидор 
Бајић” и балетске школе у Новом Саду са концертном двораном, поставља се питање 
ЗАШТО комисија инсистира на оваквом услову а имајући у виду да је у граду Новом 
Саду а и шире изграђено ГРО оваквих објеката (укључујући ИЗРАДУ ИСТРАЖНО-
ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА) где Наручиоц није акцентирао овакву врсту радова 
као услов!!! 
Питање 2. 
 
В) Атести издати од старне независне акредитоване установе за понуђена добра 
наведена у обрасцу предрачун – технич каспецификација и то под ставкама број 03-2.1 
за понуђене канализационе цеви Ø160 - SN8 и Ø200 - SN8 ;03-3.1 за понуђене 
канализационе цеви Ø300 ; 04-1.1 за понуђене ПВЦ-П хидроизолационе мембране, 04-
1.2. за понуђене ПВЦ-П хидроизолационемембране,; 04-1.5 за понуђену 
термоизолацију;  
 
Подсећамо Вас да се атести издају након уградње материјала, а не приликом предаје 
понуде!!!!!!!!!!! 

 
„Технички капацитет 
Питање 3. 

 
- Мобилном бетонском базом 
 

Молимо вас да коригујете овај услов, јер је тенденциозан и представља  
дискриминацију понуђача!!! Бетонска база која се налази на 10км удаљености  
од предметног градилишта такође се може третирати као „мобилна“. 
 
Питање 4.  
Да располаже са опремом за истражна бушења и то :  
Са 1 бушећом гарнитуром за бушење бунара, пречника од 444,5 ммдо 450 мм које задовољавају 
Европске стандарде за дизелмоторе који се примарно не користе  у јавном саобраћају: минимум EU 
stage III A 
 
 



Овакав услов се не поставља ни у много развијенијим државама него што је Република 
Србија. У РС се извођачи служе опремом која је стара и више десетина година. Овај 
услов је такође тенденција!!! 
Питање 5 
Да располаже са акредитованом лабораторијом за геомеханичка испитивања са 
акредитованим методама хидрогеолошких параметара (гранулометријски састав и 
ВДП). 
 
С обзиром да сте поставили овакав услов, молимо вас да нам образложите, на законски 
утемељеним основама, ЗАШТО понуђач мора располагати оваквом лабораторијом а да 
то не представља ДИСКРИМИНАЦИЈУ ПОНУЂАЧА!!! 
 
3. 
„Кадровски капацитет 
Питање 6 
- два дипломирана инжењера геологије или хидрогеологије са лиценцом 492  
- једног дипломираног инжењера рударства –смер за експлоатацију течних и гасовитих 
минералних сировина. 
 
Даље наведени текст је ЕДУКАТИВНОГ карактера како би Наручиоц успешно 
ревидирао своје захтеве. 
 
492 – Odgovorni izvođač radova na izradi hidrogeoloških podloga  
 
Услови за издавање лиценце:  
 

 Диплома Рударско-геолошког факултета у Београду, смер за хидрогеологију 
или 

 Диплома рударско-геолошког факултета у Београду, геолошки одсек - смер за 
инжењерску геологију са хидрогеологијом (по програму до 1970 год.) 

односно 

 Диплома стечена на наведеним факултетима у складу са Законом о високом 
образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010), из 
области геологије (дипломирани - мастер) на смеровима, усмерењима, модулима 
и сл. чији наставни програми обезбеђују исте стручне компетентности као и 
дипломе стечене на смеровима напред наведених факултета на којима је настава 
одржавана до ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007,97/2008, 44/2010). 

 
Опис делатности:  
 

 Истражни радови за потребе основних и детаљних хидрогеолошких 
карата/подлога: картирање терена, теренска мерења и узорковања, истражно 
бушење, теренски опити, мониторинг подземних вода; Израда, регенерација, 



тестирање и пробна експлоатација бунара и осталих типова захвата и објеката 
регулације подземних вода; 

 Извођење радова на формирању, проширењу и регулацији изворишта 
подземних вода у области водоснабдевања, наводњавања, флаширања, 
коришћења минералних вода и термалних вода као енергената; 

 Извођење радова у циљу одбране од подземних вода; 
 Извођење радова у области заштите и ремедијације подземних вода и 

геосредине. 

“…Експлоатацијатечних и гасовитих минералних сировина Инжењери студијског 
профила за Експлоатацију течних и гасовитих ми- нералних сировина биће 
оспособљени за: пројектовање и извођење нафт- них, гасних, водоносних и 
геотермалних бушотина; пројектовање разраде нафтних, гасних, гасо-кондезатних и 
геотермалних лежишта; методеекс- плоатацијенафтних, гасних и геотермалних 
лежишта; припрему и тра- нспорт нафте, гаса, вода и геотермалних енергената; 
пројектовање си- стема за дистрибуцију и складиштење природног гаса….” 

Као што смо напред навели, молимо вас да ревидирате ове НЕОПРАВДАНЕ захтеве!!!! 

Даље, 

Питање 7  

U vašem odgovoru na pitanje potencijalnog ponuđača pravdate ovako kratak rok za 
podnošenje ponuda (poziv objavljen 11.09.2015. – petak, a predaja 28.10. do 8.30h) 
postulatima ZJN.  

Молимо вас да још једном прочитате предмер редова-техничку спецификацију и 
одговорите нам да ли сматрате да је реално да понуђачи овако ОЗБИЉНУ понуду 
ураде за 17 дана, а да ви одлуку о избору понуђача доносите 25 дана ??? 

Рокови у поступку јавне набавке 
Одређивање рока за подношење понуда 

Члан 94. 

Рок за подношење понуда мора бити примерен времену потребном за припрему 
прихватљиве понуде. 

Члан 95. 
Рок за подношење понуда  у отвореном поступку, односно пријава  у рестриктивном и 
квалификационом поступку и конкурентном дијалогу не може бити краћи од: 
1) 35 дана* од дана објављивања позива за подношење понуда ако је процењена 
вредност јавне набавке већа од износа из члана 57. Овог закона; 
2) 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда ако процењена вредност 
јавне набавке није већа од износа из члана57. Овог закона. 
Рок за подношење понуда у отвореном поступку, односно пријава  у рестриктивном и 
квалификационом поступку и конкурентном дијалогу не може бити краћи од: 
1) 20 дана* од дана када је објављен позив за подношење понуда ако је процењена 
вредност јавне набавке већа од износа из члана 
57. овог закона  и ако је наручилац објавио претходно обавештење  у  року од најмање 
35 дана, а највише 12 месеци* преобјављивања 



позива; 
2) 15 дана* од дана када је објављен позив за подношење понуда ако процењена 
вредност јавне набавке није већа од износа из члана 57. Овог закона и ако је наручилац 
објавио претходно обавештење  у року од најмање 35 дана, а највише 12 месеци* пре 
објављивања позива. 

Дакле, Наручиоц је испоштовао Законски минимум, при том не марећи да ли ће 
обезбедити примерену конкуренцију на овој јавној набавци. 

Због свега напред наведеног тражимо продужење рока за минимум 15 дана од 
првобитно установљеног рока за предају понуда. 

Питање 8 

Даље,  
Врста финансијског обезбеђења:. 
1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:  
 
А) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење 
својих обавеза  у поступку јавне набавке у виду банкарске гаранције у износуод 1% од 
вредности понуде без пдв-а са роком важности најмање 60 дана од дана отварања 
понуда 
Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:  
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 
понуду,  
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише или 
непотпише уговор о јавној набавци у року којиму одреди Наручилац,  
- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла у складу са захтевима из конкурсне документације.  
Б) обавезујуће писмо о намерама банке да ће из дати банкарску гаранцију за авансно 
плаћање у висини 30% понуђене цене са роком важења најмање 30 дана дужимо 
дистека рока за извршење посла 
В) обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 7 % понуђене цене без пдв, важости минимум 30 дана 
дуже од рока за извршење посла.  
Г) обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање 
недостатака  у гарантном року, у износу 3 % од понуђене цене без пдв , важости 
минимум 5 дана дужи од гарантног рока за изведене радове.  

Напомена: За обавезујућа писма о намери банке за издавање банкарске гаранције 
неопходно је да пословна банка јасно дефинише да издаје « ОБАВЕЗУЈУЋЕ « писмо о 
намери банке да изда банкарску гаранцију као и да ће исту издати независно од 
околности које касније наступе код понуђача» 

У већ наведеном одговору на постављено питање одговарате да се банкарске гаранције 
достављају у односу на вредност понуде, а не на процењену вредност набавке. 

Наручиоц није узео у обзир да обавезујућа писма о намерама банке представљају исто 
што и банкарске гаранције како у обавези тако и у накнади. За израду истих банакама 
је потребно неколико радних дана.  



За колико дана онда понуђач треба да припреми понуду како би банка на време издала 
тражена финансијска обезбеђења??? 

Друго, накнада за тражена финансијска обезбеђења износе 1.000.000,00-1.500.000,00 
динара.  

 

Значи, да Наручиоц не поштује основна начела ЗЈН како смо на почетку навели, а овде 
пре свега мислимо на Начело економичности!!! 

 
Молимо Наручиоца да размотри горе наведене примедбе и да у духу основних начела 
Закона о јавним набавкама, конкурсну докуменатцију прилагоди законским одредбама 
и одреди такве критеријуме и услове, који ће Наручиоцу омогућити ефикасну и 
економичну употребу јавних средстава, јер ћемо у противном бити принуђени да се и 
пре отварања понуде оваквим захтевом обратимо надлежном државном органу за 
заштиту права понуђача у поступцима јавних 
набавки.                                                                     

                                                       
ОДГОВОР:  
 
1. Предмет набавке јесте изграња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и 

Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном али саму изгрању 
представљају и Изрaда 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. 
Сходно изнетој чињеници , која је небитна за овај тендер,  да како потенцијални 
понуђач тврди нису захтеване референце за Изрaду истражно –експлатационих 
бунара од старне других наручилаца,  говори о неозбиљности наручиоца и 
њиховом изостанку бриге  о животној средини. Такође потенцијални понуђач 
није навео на којим локацијама су извођени радови. 

2. Наручилац  ће извршити измену конкурсне документације у наведеном делу. 
 

3. Наручилац  ће извршити измену конкурсне документације у делу захтева за 
располагање мобилном  бетонском  базом. 
 

4. Услов у поглeду располагања Са 1 бушећом гарнитуром за бушење бунара, 
пречника од 444,5 ммдо 450 мм које задовољавају Европске стандарде за 
дизелмоторе који се примарно не користе  у јавном саобраћају: минимум EU 
stage III A сматрамо да је оправдан  из разлога што   је радове 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 . Чињеница да у Србији 
поједини понуђачи раде са опремом старом преко 10 година говори у прилог 
нашем захтеву , обзиром да цео свет па и Србија ради на очувању животне 
средине . Чак и сам Закон о јавним набавкама у члану 76 став 4 каже 
„Наручилац може одредити и друге додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке , посебно уколико се односе на социјална и еколошка питања“. 

 
5. Наручилац је баш желећи да избегне дискриминацију понуђача и навео ....да 

располаже , а не да поседује . 
Наручилац није захтевао у власништву наведену лабараторију , већ прихвата и 
друге начине располагања истом . Наведена лабараторија је неопходна због 
узорака који се ваде на терену и као такви непоремећени испитују , након чега 
се саставља елаборат  што је све наведено у предмеру радова. 

6. За наведени кадровски капацитет :  
- Два дипломирана инжењера геологије или хидрогеологије са лиценцом 

492  
- Једног дипломираног инжењера рударства –смер за експлоатацију 

течних и гасовитих минералних сировина 
Наручилац ће изменити конкурсну документацију тако да уместо два захтева 
једног инжeњера 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. 

7. Као што смо и навели у одговору потенцијалном понуђачу сматрамо да је рок 
довољан за припрему понуде , а очигледно је и законодавац био истог 
становишта кaда је изменио законске одредбе .  
У складу са законским одредбама наручилац треба да донесе одлуку у року од 
25 дана , али исто тако одлуку може донети и у року од 3 дана . 

8. Наручилац  је  у обавези да обезбеди буџетска средства. По Закључку Градског 
већа Града Новог Сада са седнице број 121 од 28.05.2015. године сва јавна 
комунална и друга јавна предузећа и установе,  у поступцима појединачних 
јавних набавки  чија процењена вредност прелази 3.000.000,00 динара , дужна 
су да  обавезно исходују банкарску гаранцију као средство обезбеђења којим 
понуђачи обезбеђују испуњење својих уговорних обавеза. 
Сходно изнетом наручилац остаје , у складу са Законом , при захтеваним 
средствима обезбеђења. 

 
      Комисија за  ЈНОП 05/2015 

 


