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ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА GPS УРЕЂАЈА 

ЈН БР 01-01-19/2018  

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке: 

Набавка GPS уређаја, редни број набавке 01-01-19/2018. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересована лица у поступку јавне набавке Набавка GPS уређаја, редни број набавке 01-01-19/2018, се 

дана 31.05.2018., односно 01.06.2018 обратили Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевима за 

појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-19/2018-12., 

од 31.05.2018.,Захтев заведен под бројем 01-01-19/2018-13., од 01.06.2018., Захтев заведен под бројем 01-01-

19/2018-14., од 01.06.2018. и Захтев заведен под бројем 01-01-19/2018-15., од 01.06.2018. 

 

1. Питањe  заинтересованог лица 1: 

На страни 5/43 конкурсне документације, у делу техничких карактериситка које се односе на сонду за 

мерење нивоа горива, Наручилац тражи да сонда поседује филтер за заштиту од нечистоћа које се скупљају 

на дну резервоара. Наведени филтер за заштиту од нечистоћа поседују једино сонде за мерење нивоа горива 

произвођача Technoton iz Belorusije које Наручилац већ има уграђене у неколико својих возила. Сонде 

осталих највећих светских произвођача опреме за контролу потрошње горива (Omnicomm i Strela - Rusija, 

RCS - Ukrajina, Ruptela - Litvanija..) не поседују наведени филтер за заштиту од нечистоћа. Чак ни сонде 

највећег светског произвођача сонди Омницомм из Русије, чије су сонде за мерење нивоа горива и патент, не 

поседују наведени филтер за заштиту од нечистоћа.  

Задржавањем наведеног техничког захтева протежира се и фаворизује тачно одређени произвођач сонди, 

што је у супротности са законом о јавним набавкама. Стога тражимо да се наведени технички захтев (да 

сонда за мерење нивоа горива мора да поседује филтер за заштиту од нечистоћа које се скупљају на дну 

резервоара) избаци из конкурсне документације. 

Одговор на питање: 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

2. Питањe  заинтересованог лица 2: 

С обзиром да праћење возила подразумева пренос података преко мобилне мреже, сугеришемо наручиоцу да 

се у оквиру конкурсне документације предвиди услов да Понуђач мора да испуњава услов из члана 75. став 

1. тачка 5. ЗЈН-а тј. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности пружања услуга 

преноса података преко мобилне мреже (уписан у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и 
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услуга коју води Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге РАТЕЛ), као и да у 

оквиру техничке спецификације, односно описа предметне јавне набавке предвиди да праћење возила 

подразумева пренос података преко мобилне мреже . 

Као доказ може се предвидети Лиценца за мобилну телефонију коју је издао РАТЕЛ или РАТЕЛ-ова потврда 

о упису у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга, из које се види да је Понуђач 

уписан у евиденцију оператора. 

Предвиђањем овог услова, понуђач који није телекомуникациони оператор, уколико жели да учествује, то 

може учинити кроз заједничку понуду са неким од оператора, у ком случају је у обавези да, сходно ЗЈН-у, уз 

понуду приложи споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Одговор на питање: 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

3. Питањe заинтересованог лица 3: 
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Одговор на питање: 

Обилазак није обавезан, Наручилац је то предвидео само као могућност. Недостављање Обрасца 9 се неће 

сматрати недостатком у понуди. 

 

 

 

4. Питањe  заинтересованог лица 4: 

a. На страни 11/43 наводи се да ће наручилац захтевати доставу доказа о испуњености 

обавезних услова за учешће у поступку.Није јасно да ли се испуњеност ових услова доказује 

достављањем свих доказа, достављањем изјаве о испуњености обавезних услова која је 

саставни део документације или чињеницом уписа у регистар понуђача који води АПР? 

Скрећемо пажњу да Понуђачи уписани у регистар понуђача нису у обавези да другачије 

доказују испуњеност ових услова. 

b. Да ли се услов кадровског капацитета испуњава достављањем копије уговора о ангажовању 

и сертификата о обучености или заокруживањем броја 5 на страни 21/43? Потребно је да 

Наручилац потврди да је овај додатни услов издвојио од осталих и омогућио његово 

доказивање другачије од осталих додатних услова: простом изјавом о испуњености овог 

услова на страни 21/43? 

c. Молимо за појашњење зашто на обрасцу Записника о извршеном увиду не пише да његово 

достављање није обавезно у понуди, будући да је овај обилазак у документацији одређен 

као необавезујући, у складу са одредбом на страни 8/43? Напротив, овај образац се наводи 

као обавезан саставни део понуде на страни 36. 

d. Да ли се за предметне услуге које су дате у табели на страни 16/43 КД може понудити цена 

од нула динара? 

 

Одговор на питање: 

а. Доказивање обавезних услова је путем Изјаве (образац 4). Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели 

уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да тражи на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају доказе о испуњености 

услова из члана 75. став 1. тачке1) до 3) ЗЈН (чл.78. ЗЈН). 

b. Услов кадровског капацитета испуњава се достављањем Изјаве (образац 4), а наручилац од изабраног 

понуђача може захтевати достављање: 

1) Копија уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду.  

2) Копија сертификата о обучености лица за вршење услуге уградње /одржавања система 

 

c. Обилазак није обавезан, Наручилац је то предвидео само као могућност. Недостављање Обрасца 9 се неће 

сматрати недостатком у понуди. 

 

d. За понуђене услуге се мора исказати цена већа од 0 динара. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


