
Наручилац: Општина Бечеј
Адреса: Трг ослобођења 2, Бечеј
Бр. ЈН: 20/15
Датум: 16.12.2015. године

У складу  са  чланом 63.  ЗЈН наручилац  доставља одговор на  питање заинтересованог  лица за јавну
набавку  велике вредности радова на реконструкцији пешачког платоа на Тргу ослобођења у Бечеју јн
20/15.

Питање:
У тендерској документацији на страни 21 под тачком 1. навесли сте да понуђач мора да има, између
осталог, и успостављен систем управљања Заштитом животне средине ИСО 14001 и успостављен систем
управљања енергијом ИСО 50001. По својој структури и самим захтевима ИСО 50001 јако је сличан ИСО
14001, а везује се за појам енергетска ефикасност. ИСО 50001 захтева да организација утврди за које све
потребе користи енергију и у којим количинама, из којих извора обезбеђује исту, као и да дефинише
мере за смањење употребе на прихватљив ниво. Као и ИСО 14001, ни овај стандард не дефдинише шта
подразумева „прихватљив ниво“, већ то препушта организацији. Међутим, очекује се да као минимум
буду испуњени захтеви Закона и прописа.

Сматрамо да тражени додатни услов за учешће у поступку јавне набавкеуспостављени систем управљања
енергијом ИСО50001  није  ни  у  каквој  логичкој  вези  са  предметом јавне нанбавке.  Напротив,  захтев
наручиоца  да  понуђач  располаже  довољним  техничким  капацитетом  подразумева  власништво  над
најмаље  25  различитих  машина,  саобраћајних  средстава  и  постројења  која  се  по  својим  техничким
карактеристикама које не зависе од понуђача, користе искључиво необновљиве врсте горива, те је захтев
за оволиким бројем машина у власништву потпуно супротан принципима енергетске ефикасности.

Напомена: Оспоравамо оправданост захтева за успостављањем система управљања енергијом ИСО 50001
и  предлажемо  измену  конкурсне  документације  у  том  делу  тако  што  ће  на  стр  21  у  тачки  један  у
последњем реду стајати:“...успостављање система управљања заштитом животне средине ИСО 14001 или
систем управљања енергијом ИСО 50001..“

Одговор:

Закон  о  јавним  набавкама,  члан  81  је  предвидео  могућност  подношења  заједничке  понуде,  и  тада
понуђачи могу додатне услове испунити заједно. У том смислу Наручилац остаје при траженом услову.

Питање:

Да  ли  је  понуђач  испунио  тражени  услов  уколико  асфалтну  базу  и  машине  наведене  у  техничким
условима, има у свом поседу по основу Уговора о закупу или лизингу?

Одговор:

Понуђач је испунио наведени услов уколико има у свом поседу машине наведене у техничким условима,
по основу Уговора о закупу или лизингу. Дакле није потребно да понуђач има у власништву наведену
опрему.

Питање:

Да ли је понуђач испунио тражени услов уколико неког од тражених лица ангажује по основу уговора о
делу?

Одговор:

Понуђач може да ангажује тражена лица по основу било ког уговора о ангажовању у складу са законом
раду, и уговор о делу је један од начина ангажовања, што подразумева да би понуђач у наведеном
случају испунио тражени услов.

Питање:

 Како у конкурсној документацији нема процењене вредности јавне набавке а ни из одговора на питање



се не може поуздано утврдити колика је процењена вредност то вас молимо да објавите процењену
вредност јавне набавке са назнаком да ли је процењена вредност дата са ПДВ-ом или без.

Одговор:

Наручилац није у обавези да објави процењену вредност јавне набавке.

У одговору на постављена питања од  14.12.2015. године наведено је  да се врши измена траженог
пословног капацитета који се односи на изведене радове у претходних пет година (2010, 2011, 2012,
2013 и 2014) на поплочавању пешачких саобраћајница, паркинга, колских улаза, тако да ће износити
150.000.000,00 динара. По пројекту вредност радова на поплочавању износи око 70.000.000,00 динара.

Питање:

Да ли изабрани понуђач приликом потписивања Записника о примопредаји радова може као средство
обезбеђења за гарантни период  да достави гаранцију банке уместо две бланко сопствене соло менице?

Да ли укупан износ гаранције за гарантни период 20% вредности уговора без ПДВ-а, обзиром да је услов
10% по меници?

Одговор:

Наручилац остаје при траженом услову да понуђач достави  две бланко сопствене соло менице у висини
од по 10% као средство обезбеђења за гарантни период.

Комисија за јавне набавке


