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Датум: 21.11.2019. године 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

     По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези 

са припремањем понуде у поступку јавне набавке „Санација озида котлова у току 

грејне сезоне 2019/2020“ , број  1.3.9/2019,   Наручилац у складу са чланом 63. 

Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

Питање  :  

1.   Na stranama 5/47, 6/47 i 7/47 u tabeli PREDMET NABAVKE, specificirani su radovi koji će 

se izvoditi i materijali koji će se koristiti za izvođenje radova. 

      - Naručilac nije precizirao sledeće: 

     a) Ko obezbeđuje materijal ? 

     b) Ukoliko je materijal obaveza naručioca čime se garantuje kvalitet materijala, rok upotrebe 

materijala, način čuvanja materijala ?  Ko preuzima materijal iz magacina, na koji ga način 

transportuje, do koje kote ? Da li će materijal biti dostupan sve vreme intervencije... ? 

     c) Gde se odlaže šut ? 

2.   Tenderskom dokumentacijom nije predviđen KADROVSKI KAPACITET 

      - S obzirom da je predmet JN održavanje vatrostalnog ozida na kotlovima u toku godine i da 

je rok odaziva 24 h smatramo da za ovu JN mogu konkurisati samo Ponuđači koji imaju određeni 

broj stalno zaposlenih radnika stučnih za ovu vrstu posla.  Mislimo da je ovakav naš predlog 

nepotrebno obrazlagati. 
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      a) Da li Naručilac shodno članu 4. i članu 16. predloga Ugovora planira da definiše potreban 

kadrovski kapacitet odnosno da definiše potreban minimalni broj radnika za izvođenje radova po 

JN ? 

      b) Da li su zahtevi iz člana 4. predloga Ugovora usaglašeni sa Zakonom o zaštiti 
podataka o ličnosti i Uredbom ( EU) br 2016/679 ( GDPR ) ? 

 

Одговор : 

1. Као што је већ наведено у конкурсној документацији на страни 4 и страни 36 : 

a)     Материјал обезбеђује Наручилац , од добављача са којима  има склопљене 

уговоре  за испоруку  шамотног  материјала и шамотне  опеке . 

б)     Квалитет наведеног материјала  гарантује добављач  који испоручује тражени 

материјал и који  се чува у одговарајућим условима у централном магацину 

Наручиоца  .  

Материјал из централног магацина преузима Наручилац и допрема до коте нула.  

Одатле материјал преузима Извођач радова који ће дизалицом  подизати 

материјал до коте  где се изводе радови  на котлу. Током извођења радова све 

време материјал ће бити доступан .  

ц)     Шут се одлаже у кругу Наручиоца-Енергетике д.о.о    

 

2. 

а) Тендерском документацијом Наручилац не захтева кадровски капацитет .       

Имајући у  виду да одредба члана 76. став 2. ЗЈН која гласи: "Наручилац у 

конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек 

када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке", из које јасно произилази 

да је законодавац оставио могућност избора наручиоцима да, уколико сматрају да је 

потребно, дефинишу додатне услове у конкурсној документацији, а узимајући у 

обзир и став техничких лица, пре свих, који су део Комисије за јавну набавку у вези 

додатних услова у конкретном случају, става смо да кадровски капацитет као 

додатни услов није неопходан. Таквог става остајемо и везано за одредбе члана 4. и 

16. модела уговора о јавној набавци из разлога што нити су саме одредбе у 

супротности са претходно изнетим ставом, нити је у њима дефинисано било шта 

нејасно када је будућа обавеза уговарача у питању. Наручилац не жели да понуђаче 

селектује кроз прописивање додатних услова а нарочито не кршењем закона и  

тражењем стално запослених лица . 

 

б)  Oдредба члана 4. модела уговора је у складу са чланом 12. став 1 тачка 5), а 

потенцијално и тачка 1) Закона о заштити података о личности. 
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Одговори Наручиоца су саставни део конкурсне документације и 

понуђачи су дужни да сачине понуде у складу са поменутим одговорима. 

 

 

                                                 Комисија за јавну набавку број  1.3.9/2019 


