
Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

Број: 74     

Дана: 21.09.2015.       

 

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (maila)  дана 21.09.2015. 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 18.09.2015, у 18.44 ч , након радног времена наручиоца , 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 21.09.2015. 

године електронским путем потврдио пријем питања. 

 

 

ПИТАЊА: 

1. У делу средстава обезбеђења тражите да сва писма о намерама буду   

обавезујућа. 

Наведени захтев није у складу са  чланом 14. Правилника о обавезним   

елементима конкурсне документације у  поступцима јавних набавки и   

начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС бр.29/2013 и   

104/2013) јер исти наглашава да банкарска гаранција треба да буде   

безусловна и платива на први позив. У том смислу и за тражено писмо о   

намерама као средству обезбеђења не може се захтевати да буде   

обавезујуће, већ само безусловно и плативо на први позив. 

Наручилац не може од понуђача захтевати ригорозније услове од оних   

законом и подзаконским актима прописаних. Сматрамо да инсистирање на   

достављању обавезујућих писама о намерама представља грубо кршење   

споменутог Правилника и да то треба избрисати из захтева. 

  

2. Приметили смо да је предрачун почев од стране 20 па закључно са   

страном 67 на латиничном писму. Подсећамо вас да имате обавезу по    

члану 10. Устава Републике Србије , да у службеној употреби (а  што и   

јесте спровођење поступака јавних набавки)   документа издајете на   

српском језику и то ћириличним писмом. Захтевамо да се конкурсна   

документација исправи у том смислу. 

  

3. У изменама и допунама сте у техничком капацитету унели нов захтев   

који се тиче бетонске базе  а то је да је за исту потребно доставити   

извод из листа непокретности  и употребну дозволу. Како је предмет   

набавке изградња објекта а не испорука грађевинског материјала-   

бетона, то је нелогичан и дискриминишући услов да се за бетонску базу   

доставља употребна дозвола и лист непокретности јер није од пресудног   

значаја за уградњу бетона. Молимо Вас да објасните логику између   

изградње објекта и поседовања употребне дозволе за бетонску базу   



коју има једна или две фирме тренутно у Србији и која је очигледно   

дискиминишући услов. Зашто из истог разлога не тражите употребну   

дозволу фабрике арматуре јер ће  се и тај  материјал (колико видимо у   

предмера количину од  850 Т)  користити у изградњи. Ми као извођачи   

купујемо бетон од својих добављача не условљавајући их поседовањем   

употребне дозволе па је бесмислено да Наручилац о томе води рачуна   

осим ако се не ради о усвојеној  сугестији  одређеног понуђача који је   

виђен на овом послу и који има већ резервисану сарадњу са једином   

фабриком бетона са употребном дозволом. Сматрамо ово незаконитим  и   

недопуштеним додатним условом 

  

4. На кога гласи грађевинска дозвола и  кад је издата? 

  

5. Можете ли нам речи из које је године пројекат? 

  

6. Није јасно зашто тако упорно  и неубедљиво браните став да се са   

10 истражних бунара доказује озбиљност понуђача за изградњу овог   

објекта  од 10000 м2 ? Захтев за тим је предимензиониран и сигурни смо   

да би Републичка комисија за заштиту права наложила да се доказивање    

пословног капацитета у овом сегменту промени. Предмет набавке није   

бушење бунара већ изградња објекта посебне намене и велике   

квадратуре, те вам захтев није логичан и недискриминишући. Предлажемо   

да исти преиспитате са становишта Закона о јавним набавкама и Заона о   

планирању и изградњи. 

  

7. У изменама и допунама у делу доказивања потребних радника   

инсистирате да и ангажована лица путем уговора о делу или привременим   

и повременим пословима имају М образац понуђача, другим речима тражите   

да понуђач плаћа порезе и доприносе на основу уговора о делу. Изгледа   

да нисте упознати да се уговор о делу склапа за одређени посао што   

значи да не можемо склопити сад уговор о делу који би одмах имао   

правно дејство ,већ уговор са одложним условом а то је добијање посла   

у поступку јавне набавке. Што значи да не можете пријавити  радника и   

инжењера ангажованог  уговором о делу док се послодавацу не додели    

уговор из јавне набавке.  Са захтевом да лице ангажовано уговорм о   

делу има и М образац ви у ствари условљавате понуђача  и правите   

очигледну дискриминацију између вашег фаворизованог понуђача који има   

све тражене раднике у радном односу и осталих извођача који то морау   

обезбедити уговорима о делу и одмах платити све порезе и доприносе на   

њих. Тражимо да наведени услов који се тиче М обрасца уз уговор о   

делу избришете. 

8. У конкурсној документацији у делу 07- Израда истражно експлатационих бунара, 

поједине позиције радова у свом опису садрже цене по којем се обрачунавају. 

„Да ли су ове цене „фиксиране“ и да ли се морају исте уписати у понуду? 

 

OДГОВОРИ: 

 

1. Члан 14 Правилника о обавезним  елементима конкурсне документације у  

поступцима јавних набавки и   



начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС бр.29/2013 и   

104/2013) прописује услове за банкарску гаранцију , а не за писмо о намерама за 

издавање банкарске гаранције . Банке издају обавезујућа и необавезујућа писма 

о намери издавања банкарске гаранције. Необавезујуће писмо о намереи банке 

да изда банкарску гаранцију потенцијалном понуђачу,  не обавезује банку и иста 

може накнадним разматрањем Захтева понуђача да одустане од издавања 

банкарске гаранције што би наручиоцу продужило рок закључења уговора 

обзиром да би морао да се обрати следећем наредном понуђачу. 

2. Јасна је намера понуђача да издејствује измене конкурсне документације како 

би наручилац био у обавези да продужи рок за доставу понуда . Сматрамо да 

чињеница да је предмер одрађен латиничним писмом не утиче на саму 

конкурсну документацију и није у супротности са Законом о јавним набавкама  

те није потребно вршити измене конкурсне документације. 

3. Бетонска база је неопходна за само извршење јавне набававке , те је стога 

неспорно да понуђачи морају са истом да располажу .Лист непокретности је 

доказ о поседовању захтеване бетонске базе ,али не и доказ да иста може да се 

користи . Стога наручилац захтева да се као доказ да понуђач располаже 

захтеваном бетонском базом достави и лист непокретности и употребна 

дозвола.   

4. Поступак издавања грађевинске дозволе је у току , а у конкурсној 

документацију је јасно наведено да се понуђач уводи у посао комулативним 

стицањем  следећих услова: Када наручилац 

-  преда Извођачу инвестиционо техничку документацију 
- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,  

-  Извођач  достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла и 

авансно плаћање. 

5. Пројекат је из 2015 године. 

6. Наручилав је референце захтевао за последњих 5 година . Предмет набавке јесте 

изграња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом 

Саду са концертном двораном али саму изгрању представљају и Изрда 

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. 

7. По закону у колико запослени ангажовани уговором о делу нису у радном 

односу за исте је потребно доставити М образац односно  пријаву ПИО фонду  , 

а у колико су радно ангажована лица у радном односу иста није потребна . У 

исто се можете уверити увидом у Решење републичке комисије за заштиту 

права понуђача број 4-00-3257/2014 од 04.03.2015. 

Примедба потенцијалног понуђача да ће захтеване  раднике ангажовати у 

колико добије посао је неоправдана обзиром да захтев за располагање 

захтеваним кадровским капацитетом није постављен под одложним условом , 

ако понуђач добије посао , већ је неопходно да понуђач већ располаже 

потребним кадровским капацитетом који је неопходан за извођење предметних 



радова како би доказао да има потребне капацитете за извођење предмета 

набавке. 

8. За поједине позиције радова у делу 07- Израда истражно експлатационих бунара  

које у свом опису садрже цене по којем су обрачунате, понуђачи могу уписати 

као јединичну цену исту или другу вредност. Наиме исте је дао пројектант у 

самом предмеру и предрачуну радова, али оне не обавезују понуђаче , у 

супротном не би постојала опција у самом предмеру да понуђачи упишу 

понуђену јединичну и укупну цену. 

 

  

                                                       

 

       Комисија за ЈНОП 05/2015 

 


