ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-1-01-2-16/2015-03-IV
Датум: 16.10.2015.године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 15.10.2015. године, општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 404-1-01-216/2015-03-IV, примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
Молимо вас да у законском року одговорите на постављена питања у вези са конкурсном
документацијом за јавну набавку мале вредности Зимско одржавање локалних путева и улица на
територији општине Сента за зимску сезону 2015/16, јавна набавка број 404-1-01-2-16/2015-03-IV:
1. Питање: Код додатних услова, код техничког капацитета, занима нас да ли понуђач мора да има
у власништву неопходну механизацију, возила. Тај услов није прецизиран у смислу располагања
техничким капацитетом, односно нејасно је да ли технички капацитет може да буде у закупу, узет
на лизинг. Скренули бисмо вам пажњу на то да Републичка комисија за заштиту права у
поступцима јавних набавки поништава поступке јавних набавки који за услов имају да понуђач
мора да има возила, механизацију, у власништву.
Одговор: Мења се тачка 2.3. на страни 18 конкурсне документације и гласи:
“располаже неопходним техничким капацитетом у власништву или у закупу односно лизингу:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико поседује:
- камион са прикључком за посипање сољу и плугом 3 ком.
- утоваривач 1 ком.
- грејдер 1 ком.;
доказ: извод из пописне листе са књиговодственим картицама и копија саобраћајне дозволе са
читачем, a уколико је основ коришћења уговор о закупу или лизингу поред копије саобраћајне
дозволе са читачем треба доставити и фотокопију уговора о закупу односно лизингу;”
2. Питање: Код кадровског капацитета, навели сте да радници морају бити стално запослени. Што
се тиче ангажмана радника, молимо вас да направите измене и у том делу, будући да никако нисте
смели да поставите такав дискриминишући услов, ограничите конкуренцију у овом случају и
искључите потенцијалне понуђаче који би, због учествовања у поступку јавне набавке, додатно
ангажовали раднике. Овако одређеним условом прекршили сте одредбе Закона о раду. И овде вам
указујемо на то да Републичка комисија за поступке у јавним набавкама овакве тендере поништава.
Одговор: Мења се тачка 2.4. на страни 18 конкурсне документације и гласи:
“располаже неопходним кадровским капацитетом:
- сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико има:
- дипломираног инжењера са лиценцом 412 или 415 или грађевинског инжењера са лиценцом
812
- 2 техничара грађевинске струке
- руковаоца утоваривачем
- руковаоца грејдером
- 3 возача камиона
запосленог на одређено или неодређено време или ангажованог код Понуђача;
доказ:
а) за лица у радном односу код понуђача треба поднети фотокопије образаца М Пријава – Потврда о
поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање; фотокопије радних књижица
на основу којих се може недвосмислено утврдити да су запослени у радном односу код понуђача на
одређено или неодређено време; фотокопије уговора о раду запослених, а за инжењера и фотокопију
лиценце са потврдом важења исте;

б) за ангажовано лице које није у радном односу код понуђача, треба поднети фотокопију обрасца
М Пријава – Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање;
фотокопију одговарајућег уговора на основу којег је ангажован, а за инжењера и фотокопију
лиценце са потврдом важења исте
НАПОМЕНА: Уколико је ангажовано лице, које није у радном односу код понуђача, већ
осигурано, не подноси се М пријава – Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно
осигурање. У овом случају треба да се поднесе фотокопија одговарајућег уговора на основу којег је
лице ангажовано и Потврда о радном односу послодавца код којег је лице у радном односу или
Уверење из централног регистра о пријави на обавезно социјално осигурање лица издато од стране
надлежног Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Уговор на основу којег је лице ангажовано мора да буде закључен у складу са одредбама Закона о
раду.”
3. Питање: Молимо да образложите зашто сте одабрали да код пословног капацитета, понуђач има
у три пословне године (2012, 2013. и 2014.) пет чишћења снега. Молимо вас да образложите логичку
везу између овог услова и предмета јавне набавке.
Одговор: Наручилац је у погледу неопходног пословног капацитета поставио минималне услове,
тј. да понуђач докаже да је у претходне 3 пословне године (2012., 2013. и 2014.) извршио најмање 5
чишћење снега, а није ни одредио најмању вредност извршених услуга, и то све у циљу
омогућавања што је могуће веће конкуренције, у складу са чланом 10. став 1. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Предмет јавне набавке број 404-1-01-2-16/2015-03-IV je зимско одржавање локалних путева и улица
на територији општине Сента за зимску сезону 2015/16, која услуга подразумева посипање коловоза
сољу односно мешавином соли и ризле и чишћење снега и сметова.
Сходно изнетим, предмет јавне набавке је у логичкој вези са додатним условом одређеним под
тачком 2.2. на страни 18 конкурсне документације.
Комисија за јавне набавке

