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Предмет: Одговор на питање у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 

6/2015 – Изградња трим стазе. 

 

Дана 23.09.2015.године, Наручилац ЈКП „Стандард“ Љубовија, у поступку јавне 

набавке мале вредности бр.6/2015 – Изградња трим стазе, примио је питање - примедбу 

потенцијалног Понуђача, а које питање се односи на конкурсну документацију предметне 

јавне набавку са предлогом за измену исте. 

 

Наиме, потенцијални Понуђач је поставио следеће питање: 

 

„1. U delu "dodatni uslovi" pod tačkom 1. kadrovski kapacitet naveli ste obavezne licence 

415 i 418. Zanima nas, obzirom na vrstu i karakter radova ,zašto ne odgovaraju licence 400 , 

410 i 412, odnosno da li se sa istim može konkurisati na ovu nabavku? 

2. U istom delu konkursne dokumentacije pod tačkom 2. "tehnički kapacitet" naveli ste da je 

obavezna mehanizacija kombinovana mašina "skip". Obzirom na vrstu i karakter radova zanima 

nas zašto nije uvršćena mašina za nivelisanje i fino planiranje "grejder" kao i vibro valjak, jer su  

u predmeru i predračunu radova u stavci br.4 navedeni radovi koji zahtevaju upravo ove 

mašine? 

Smatramo da sa kombinovanom mašinom "skip" nije moguće izvršiti postavljene uslove 

ovim opisom radova u konkursnoj dokumentaciji.“ 

 

Такође, дана 25.09.2015.године, други потенцијални понуђач је такође поставио 

питање везано за наведене лиценце са предлогом да се прошири листа одговарајућих 

лиценци. 

 

Уважавајући примедбу потенцијалног Понуђача, те пре свега имајући у виду члан 71 

Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац 

прецизира додатне услове који сада гласе: 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

1) Кадровски капацитет:  

• најмање 5 (пет) лица у радном односу код Понуђача  

• Уверење да оговорно лице за извођење предметних радова поседује лиценцу   

            Инжењерске коморе Србије – 418, 415, 400, 410 и 412. 
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2) Технички капацитет: 

• Најмање једна комбинована грађевинска машина (тзв.“Скип“), или   

     одговарајућа машина сходно постављеним техничким захтевима; 

.    Најмање један камион за транспорт земље – кипер. 

.    Најмање једна машина за набијање подлоге сходно техничком опису на   

     страни 23 Конкурсне документације (за набијање тла до збијености од 0.3 Mpa) 

3) Пословни капацитет: 

• Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или 

ликвидације, односно да није покренут претходни стечајни поступак. 

 

У складу са напред изнетим, а сходно одредбама члана 63 Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац ће извршити измену 

Конкурсне документације, те ће измењена конкурсна документација бити објављена на 

порталу УЈН и сајту Наручиоца, а нови датум и време за отварање понуда је 

09.10.2015.године у 13 часова, а крајњи рок за пријем понуда је 09.10.2015.године у 12 

часова. 
 

 

 

Нвала на разумевању. 

 

С Поштовањем. 

 

У Љубовији, дана 28.09.2015.године. 

 

 

 

                                                                                   ЈКП „Стандард“ Љубовија 

                                                                                            члан комисије 

                                                                                        Дарко Митровић с.р. 

                                                                      

 


