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Пиб: 100187770 
Матични број: 08171963 
Шифра делатности: 4211 
Текући рачун: АИК банка а.д. Ниш 105-31605-80 

         
 
Нови Сад; 27.08.2018. 
Број: 3031- 7800 
 
На основу питања везаног за ЈН 05/18-OП  ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ III 
Партија 1: ИНДУСТРИЈСКА СО; Партија 2: МАГНЕЗИЈУМ ХЛОРИД  дајемо одговор: 
 
Питање 1: 
ДРУГОМ ИЗМЕНОМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА, ЈН 05/18-ОП, Остали 
грађевински материјали III: Партија 1: ИНДУСТРИЈСКА СО, Партија 2: МАГНЕЗИЈУМ ХЛОРИД, коју сте 
објавили 23.08.2018. године на Порталу јавних набавки, у делу 3. „УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 
САЧИНЕ ПОНУДУ“, у тачки 3.9. „ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА“, у алинеји 3.9.4., на страни 11/57, као 
обавезан услов за Партију 1. навели сте да: „Понуђач на дан подношења понуде доставља изјаву и 
књиговодствену картицу, којом понуђач доказује да на дан подношења понуде има на лагеру минимум 3.000 
тона путарске индустријске соли (упаковано у џамбо џакове или у ринфузу). Захтевани лагер мора да буде 
на стоваришту које се налази на удаљености ≤ 30 км (напомена: наведени број представља путну раздаљину) 
од базе зимске службе Наручиоца (адреса – Руменачка 150а, Нови Сад).“, док истом конкурсном 
документацијом у делу 5. „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-а И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, у тачки 6. додатних услова („технички 
капацитет“), на страни 29/57, као обавезан услов за Партију 1. наводите: „ – да понуђач у року од 15 дана од 
дана закључења уговора о јавној набавци обезбеди услове за ускладиштење и ускладишти најмање 
1.000 тона соли за путеве у кругу од 30 километара од пункта Зимске службе у улици Руменачка 150а, и да 
држи залихе најмање до 15.03.2019. године, када се завршава зимска служба“.  
 
Сходно наведеном, сматрамо да је ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
ДОБРА, ЈН 05/18-ОП, Остали грађевински материјали III: Партија 1: ИНДУСТРИЈСКА СО, Партија 2: 
МАГНЕЗИЈУМ ХЛОРИД, коју сте објавили на Порталу јавних набавки на дан 23.08.2018. године, неразумна, 
противуречна и као таква супротна одредбама чл. 61 ст. 1 Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) којим је прописано да је „Наручилац дужан да припреми конкурсну документацију 
тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду“. 
 
Користимо ову прилику да апелујемо на Вас да извршите измену напред наведеног додатног услова, на начин 
што ћете предметни услов дефинисати једнозначно и јасно и тим путем омогућити свим заинтересованим 
понуђачима да припреме прихватљиву понуду, у супротном бићемо принуђени да своја права остваримо у 
поступку пред Републичком комисијом за заштиту права понуђача, на законом прописан начин. 
 
Одговор 1: 
Наручилац  приликом одређивања услова да понуђач у моменту подношења понуда има на лагеру 3000 тона 
соли  није имао намеру да ограничи конкуренцију, већ да обезбеди несметану испоруку лагероване путарске 
соли у најкраћем могућем року. С обзиром да Зимска служба ЈКП“ПУТ“-а одржава све саобраћајнице и путне 
мреже Града Новог Сада у периоду зимске службе (новембар 2018.- април 2019.) услови везани за лагер су 
неопходни, јер на својим стовариштима Наручилац увек има залихе, али временски услови и велика 
територија коју покрива Град Нови Сад могу довести до ситуације да се залихе потрше пре планираног рока. 
Проток саобраћаја и функционисање града у зимским условима зависи од ефикасног рада Зимске службе, 
који опет у великој мери зависи од сигурности и брзине испоруке путарске соли. Путарска индустријска со је 
увозна роба, те Наручилац не може да чека да понуђач исту увезе, већ је потребно да иста у количини од 
минимум 3000 тона буде лагерована.  
Наручилац је објавио Позив за подношење понуда и у законском року одредио рок за подношење понуда. 
Међутим, у току рока за подношење понуда уколико понуђачи искористе своје законско право (поставе 
питање, уложе захтев за заштиту понуђача ...) рок за подношење понуда може да се помери и буде у време 
почетка или трајања зимске службе. Из свега напред наведеног сматрамо да је оправдан захтев наручиоца да 
понуђач у моменту подношења понуда има на лагеру 3000 тона соли. 
Из свега горе наведеног такође сматрамо да је оправдан и захтев да понуђач у току трајања зимске службе 
има на лагеру минимално 1000 тона соли као и немогућност предвиђања временских услова и потребне 
динамике испоруке соли.Количина од 1000 тона је у неповољним временским условима  неопходна  
Наручиоцу за обављање одржавања градских саобраћајница у зимским условима за сега 2-3 дана. 
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Истовремено Наручилац је свестан да није једини купац код понуђача и не може да захтева веће залихе на 
лагеру у току трајања зимске службе.  
Наручилац је јасно дефинисао да понуђач у моменту подношења понуде мора на лагеру да поседује 3000 
тона соли а у току периода трајања зимске службе та залиха не сме да буде мања од 1000 тона. 
Из свега наведеног  сматрамо да је конкурсна документација сачињена у складу са Чланом 61.Закона о 
јавним набавкама. 
 
Питање 2: 
 “ Tehničkom specifikacijom predvidjeno je da SO koja se nudi mora imati vlažnost od 1%. 

  So je hidroskopna njena  vlažnost se  menja u zavisnosti od  atmosferskih uslova. Konstantna  vlažnost 

   održiva se ako se SO čuva u zatvorenom prostoru pod temperaturom predvidjwenom upustvom proiz 

   vodjača, o čuvanju soli. 

   Naručilac je postavio uslov o pojedinačnom preuzimanju soli u iznosu od 500 tona. 

 

   Pitanje:Dali će naručilac vršiti uzorkovan je (10 puta), za svakih 500 tona, u situacijama zaleejenih pute 

                   va i mobilne zimske službe ,u vanrednim situacijama, ili će verovati  dokazima o vlažnosti  koje 

                   je ponudjač podneo, na dan otvaaranja ponuda,odnosno, svojoj  kontroli  izvršenoj u postupku 

                   javne nabavke? 

 

    Pitanje: Dali naručilac preuzima odgovornost za vlažnost soli  danom  preuzimanja soli od strane ponu  

                   djača,odnosno, dali će SO čuvati u zatvorenom prostoru u skladu  sa  atmosverskim  uslovima 

                    koje je odredio proizvodjač?  

 

    Pitanje:  Ako SO bude imala veću vlažnost od 1% od momenta iznošenja iz skadišta naručioca do mom 

                   enta posipanja po puteviima,koje odgovoran za traženi uslov,odnosno, šta u ekonomskom smislu, 

                    šta u tehničkom smislu i šta u tehnološkom smislu znači ovaj uslov?Dali će biti jeftinije održava 

                    nje  puteva?Dali će  SO sporije ili brže odlerdjivati puteve? Dali će biti lakše ili tež vršiti posipa 

                    nje soli po putevima?  

     

    Pitanje:   Dali je naručilac mogao odrediti bolji  uslov,da nebi imao ekonomsku štetu, da će veću vlažost  

                     od 1%,na dan preuzuimanja soli, težinski odbiti od količine isporučene soli,odnosno dali to bi 

                     bilo sigurnije obedjenje naručioca od dokazivanja vlažnosti i sporenja po navedenim pitanjima?“ 

Одговор 2: 

Како у Републици Србији не постоји правилник, тј.стандард који дефинише критеријуме за Квалитет 
индустријске соли која се користи за посипање путева, као и обзиром на доступне податке из нашег 
окружења, постоји NaCl различитог порекла (морска со, со из рудника,евапорисана со),различитог хемијског 
састава, гранулације и различитог садржаја влаге на чију вредност има утицаја и начин њеног складиштења ( 
со треба да буде заштићена од влаге, као и од осталих атмосферија). 

На основу ових чињеница, Наручилац може да захтева од добављача со која се одговарајуће складишти и 
која не садржи више од 1% влаге.Наручилац има обезбеђен простор за адекватно збрињавање испоручене 
соли. 

Моделом уговора који је дат у конкурсној документацији су наведена права и обавезе уговорних страна. 
Моделом уговора је дефинисан и начин на који ће се вршити провера квалитета испоручене путарске 
индустријске соли  и поступци уколико дође до одступања у квалитету. Приликом претходних испорука 
путарске индустријске соли Наручилац је вршио контролу по систему случајног узорка.Из свега напред 
наведеног Наручилац остаје при захтевеима навединим у конкурсној документацији.(друга измена) 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним 
набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

             

                                                                                                               ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

 


