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Број: 01-01-36/2018._11 

Датум:05.09.2018.  

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОТЛОВА 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ''ДРУГИ ОКТОБАР'', ВРШАЦ 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01-01-36/2018. 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку 

јавне набавке: Набавка котлова за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац, редни број набавке 01-01-

36/2018. 

 

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 котлова за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац, 

редни број набавке 01-01-36/2018. обратила су се дана 03.09.2018. Наручиоцу са захтевом број 01-01-

36/2018._9 и дана 04.09.2018. са захтевом број 01-01-36/2018._10, путем електронске поште,за 

појашњењем у вези са припремањем понуде.  

 

Питањe заинтересованог лица од 03.09.2018. захтевом број 01-01-36/2018._9 

 

1. ‘’Članom 6. Ugovora dobavljač se obavezuje na garantni rok od 5 godina. 

Nijedna finansijska institucija nije spremna izdati bankarsku garanciju na ovaj period. Uglavnom se kreditne linije 

odobravaju na dvogodišnji period.  

Osim toga Dužnik po izdatoj garanciji je dužan plaćati naknadu banci ceo garantni period, što izaziva dodatne 

troškove. 

Molimo da razmotrite mogućnost da umesto bankarske garancije, sredstvo finansijskog obezbeđenja za 

otklanjanje gresaka u garantnom roku od pet godina bude menica, registrovana i potpisana u skladu sa  važećim 

kartonom deponovanih potpisa.’’ 

Одговор Наручиоца 

 

1 Наручилац врши измену Конкурсне документације у одељку VII под тачком 13.ПОДАЦИ О 

ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, тако што иза тачке 13. додаје: 

Понуђач може као Средства финансијског обезбеђења доставити  и: 

Варијанта 2 меница: 

Финансијска гаранција за озбиљност понуде 

1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде 

 

Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде. 
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Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу 

доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС 

(резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 (тридесет) дана 

дуже од дана истека рока важења понуде (Образац 8) и копија картона депонованих потписа који је издат 

од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

 

Меница се издаје на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а). 

 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди 

продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен 

рок важења понуде. 

Наручилац може активирати средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности 

понуде (без ПДВ-а)у случају: 

- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде; 

- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода 

важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања уговора 

и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на писмени захтев. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов писмени захтев, 

након закључења уговора о јавној набавци за коју су поднели понуде.  

 

2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла 

 

Меница се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да је понуђач 

одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да активира средство финансијског обезбеђења 

из тачке 13.2 Поглавља 7 Конкурсне документације и да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 

 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора. 

 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу 

доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС 

(резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз меницу се доставља попуњено и оверено 

менично овлашћење, са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења појединачног 

уговора (Образац 9). 

 

Меница се издаје на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а). 

 

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача је да обезбеди 

продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен 

рок важења уговора.  

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 

уговора (без ПДВ-а) у случају: 

- да понуђач не извршава уговорене убавезе на уговорени начин, а уколико се повреде понављају и поред 

писменог упозорања Наручиоца и/или уколико не достави средство обезбеђења за отклањање 

недостатака у гарантном року. 

 

Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен 

уговор, након истека рока важења, на писмени захтев. 

 



Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

3. Бланко соло меница као средство обезбеђења 

за отклањање недостатака у гарантном року 

 

Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини 

од 10% од укупно уговорне цене без ПДВ-а. 

 Меница се доставља се уз Записник о примопредаји. 

 Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу 

доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС 

(резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено Менично овлашћење, са роком важења минимум 

30(тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока (Образац 10). 

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у Меничном овлашћењу. 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење гарантног рока, обавеза је понуђача да обезбеди 

продужење важења Меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен 

гарантни рок. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају: 

- Да изабрани понуђач у току трајања гарантног рока, у примереном року који одреди Наручилац, 

по рекламацији Наручиоца, не усклади квалитет испорученог добра са захтевима Наручиоца. 

Средство обезбеђења за отлањање недостатака у гарантном року биће враћено изабраном понуђачу са 

којим је закључен уговор, 30 (тридесет) дана након истека гарантног рока, на писмени захтев. 

Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења које је предвиђено Конкурсном 

документацијом обавеза је члана групе понуђача одређеног Споразумом. 

 
У вези са наведеном изменом Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације у свим 

деловима/Поглављима на које се измена односи и објавити пречишћени текст, у ком тексту ће видно 

обележити измене. 

 

Питањe заинтересованог лица од 04.09.2018. захтевом број 01-01-36/2018._10 

 
1.- U tenderskoj dokumentaciji nije nigde navedeno da li javna nabavka male ili velike vrednosti? Na osnovu 

objavljenih podataka u planovima JN, moze se videti da je predmetna JN velike vrednosti. U tom slučaju rok za 

podnošenje ponuda ne može biti kraći od 30 dana od dana objave dokumentacije. U vašem slučaju je samo 15 

dana.  

 

2.- Na strani 10/47 Konkursne dokumentacije zahteva se u dodatnim uslovima da Ponuđač poseduje jedan aparat 

za elektrofuziono zavarivanje polietilenskih cevi.  

Molimo Vas za opravdanost Vaseg zahteva i za objašnjenje za koje se tačno pozicije iz Vase tehničke 

specifikacije, zahteva upotreba traženog aparata?  

ZJN čl.76 stav 6. glasi: "Naručilac određuje uslove za učešće u postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu 

ponuđače i da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke."  

Vaš zahtev nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, te Vas molimo da pomenuti uslov revidirate.  

 

3. - Na strani 11/47 Konkursne dokumenatcije zahteva se da Ponuđač poseduje sertifikat ISO 22301 - Sistem 

menadžmenta kontinuitetom poslovanja.  

Ovaj standard specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, implementaciju, rukovanje, monitoring, pregled, 

održavanje i poboljšanje dokumentovanog sistema upravljanja, koji ima za cilj da zaštiti preduzeće od pretnje, 

smanji verovatnoću nastanka, pripremi za reagovanje i oporavi od remetilačkih incidenata ukoliko do njih dođe.  

Molimo Vas za opravdanost Vašeg zahteva i objašnjenje u kakvoj logičkoj vezi je ovaj zahtev sa predmetom JN. 

Posedovanje ovog sertifikata nije garancija kvaliteta izrađenih i isporučenih dobara. Ovaj sertifikat je određenim 

delom već integrisan u sertifikate ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 koje inače zahtevate u okviru dodatnih uslova.  

Vaš zahtev nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, te Vas molimo da pomenuti uslov revidirate.  



4.- Na strani 38/47 u Modelu ugovora čl 12, zahteva garancija za ozbiljnost ponude na iznos od 2% od ponuđene 

cene, dok na strani 44/47 zahteva se ista bankarska garancija u visini od 10% od ponuđene cene.  

Molimo Vas da precizirate u kojoj visini se zahteva garancija za ozbiljnost ponude. 

 

Одговор Наручиоца 

 

1. Наручилац је у Позиву за подношење понуда и у Конкурсној документацији навео врсту поступка 

јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку сходно члану 32.  Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту:ЗЈН) и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

 

  Рок за подношење понуда: 15 (петнаест) дана од дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 95. ст. 2 тачка 2. ЗЈН;  

2. Ради правилног припремања понуде Наручилац врши измену Конкурсне документације У 

Поглављу III/Конкурсне документације / УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ,додатни 

услови /на начин да се брише:  

Редни 

број 
ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

1 

Да понуђач у моменту подношења понуде 

располаже (у својини, по основу уговора о 

закупу, лизингу, пословно - техничкој 

сарадњи и сл.) са минимум: 

-2(два) теретна возила носивости  

(од тога 1 (једно) теретно возило мин. 2,5 t и 1 

(једно) теретно возило мин. 10 t) 

-1 (једним)струјним агрегатом; 

-1(једним) апарат за РЕЛ заваривање; 

-1(једним) апарат за електрофузионо 

заваривање полиетиленских цеви; 

-1(једним) испитним манометром минимум 

класе 0.6; 

-1(једним) регистратором притиска и 

температуре за испитивање; 

-атестирану монтажну скелу; 

-сигурносне појасеве за цело тело; 

-1(једна ) дизалица носивости мин.10 t 

За теретна возила:Копија очитане важеће 

саобраћајне дозволе за 2(два) теретна возила 

 и  

копија одштампане слике регистрационе 

налепнице возила из које се види регистрациони 

број возила и датум истека важења регистрације.  

Напомена:Уколико понуђач није власник возила, 

потребно је да достави и копију доказа о правном 

основу коришћења возила (уговор о закупу, уговор 

о лизингу, уговор о пословно-техничкој 

садарњи…). 

За апарате и дизалицу:пописна листа или 

аналитичке картице основних средстава, на 

којима ће маркером бити означена тражена 

техничка опрема;  

Напомена: Уколико понуђач није власник 

средстава, потребно је да достави  копију доказа 

о правном основу коришћења (уговор о закупу, 

лизингу, уговор о пословно-техничкој садарњи…) 

 
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

1 

Да понуђач поседује важеће сертификате: 

 ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом; 

 ISO 14001 – систем еколошког менаџмента ; 

OHSAS 18001–систем менаџмента заштите и 

безбедности запослених; 

ISO 22301-Системи менаџмента 

континуитетом пословања; 

ISO 50001- Системи менаџмента енергијом ; 

Копије важећих сертификата(или 

одговарајући) 

 ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом; 

ISO 14001 – систем еколошког менаџмента ; 

OHSAS 18001 – систем менаџмента заштите и 

безбедности запослених; 

ISO 22301- Системи менаџмента континуитетом 

пословања; 

ISO 50001- Системи менаџмента енергијом; 

 



 

У вези са наведеном изменом Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације у свим 

деловима/Поглављима на које се измена односи и објавити пречишћени текст, у ком тексту ће видно 

обележити измене. 

3. Наручилац је у одговору број 2 образложио одговор и на питање број 3. 

У вези са наведеном изменом Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације у свим 

деловима/Поглављима на које се измена односи и објавити пречишћени текст, у ком тексту ће видно 

обележити измене. 

4. Наручилац врши измену Конкурсне документације у одељку VII под тачком 13.ПОДАЦИ О 

ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА. 

У вези са наведеном изменом Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације у свим 

деловима/Поглављима на које се измена односи и објавити пречишћени текст, у ком тексту ће видно 

обележити измене. 

У вези са наведеном изменама Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и истовремено 

објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца пречишћени текст, у ком тексту ће 

видно обележити измене 05.09.2018. 

 
Рок за подношење понуда остаје непромењен 14.09.2018. до 10.00 часова сходно члану 63. став 5.ЗЈН. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

    


