ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад
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Пиб: 100187770
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Текући рачун: 205-265920-56 кoд Комерцијалне
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Број: 3031-11003
Датум: 25.11.2019. године
У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације (трећа измењена), за поступак
јавне набавке бр. ЈН бр. 66/19-ОП – „Вертикална сигнализација“ (у даљем тексту: Конкурсна
документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈП „ПУТ“ из Новог
Сада, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,
Одговоре и појашњења на питања
постављена од стране заинтересованих лица
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог лица, па потом
одговор на исто:
Питање/указивање бр. 1:
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Одговор на питање бр. 1:
Чланом 61. став 1. ЗЈН је дефинисано следеће:
„Наручилац је дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме
прихватљиву понуду“.
Даље, ставом 4. истог члана је дефинисано следеће:
„Конкурсна документација сходно врсти поступка и природи предмета јавне набавке садржи:
1) упутство понуђачима како да сачине понуду;
2) образац понуде;
3) услове и упутство како се доказује испуњеност услова;
4) модел уговора;
5) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл;*
6) техничку документацију и планове;*
7) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;
8) образац трошкова припреме понуде;
9) изјаву о независној понуди.“
За предметну проблематику, не мање битно је упознати се и са начелима јавних набавки који су у вези са
предметним указивањем, а то су пре свих члан 10. и 12. ЗЈН, односно начело обезбеђивања конкуренције које
је дефинисано:
„Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да
учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем
дискриминаторских услова, техничких спецификација и
критеријума“
и начело једнакости понуђача, које гласи:
„Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну
дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности
коју обавља понуђач.“
Из цитираних законских одредби, а имајући у виду указивање заинтересованог лица, се може извести несумњив
закључак да Наручилац прописивајући садржину предметне конкурсне документације није повредио нити један
од, за законитост поступка, кључних одредби. Другим речима, указујући на јединичне вредности, осим
цитираних делова мишљења Управе за јавне набавке и дела Решења једног већа Републичке комисије за
заштиту права, заинтересовано лице ни једном речју није указало како и на који начин су повређења његова
права и/или правила поступка. Наиме, из цитираних мишљења надлежних органа, осим што је јасно да нису
обавезујућа и да не представљају званичну праксу и тумачења законских прописа, стоје одреднице као што су
„...не би требало...“ „...макар...“, „...наручилац могао да одреди количине за предметне радове...“ које ни
приближно нису императивне. Дакле, заинтересовано лице је цитирало део решења које се односи на радове
као предмет и то на конкретан случај, како уосталом и сам орган наводи: „...према подацима којима
располаже...“, те не можемо правити аналогију на све остале случајеве, као и предметни. Такође, Наручиоцу
су позната решења надлежног органа из којих се може закључити да је конкурсна документација, односно
јединичне вредности у њој, у складу са ЗЈН и њиховом праксом, али би поново била објективна бојазан да
цитира делове мериторних аката који се односе на конкретан случај и који обавезују стране у конкретној правној
ситуацији, не и шире.
На основу до сада наведеног Комисија наручиоца износи несумњив став да јединичне вредности и
закључивање уговора на процењену вредност обезбеђују једнак положај свим заинтересованим лицима и
понуђачима, можда чак и више него оквирне количине које би у крајњем збиру повукле за собом велику
вредност, а у том обиму, рецимо, не би биле извршаване, односно да је ризик за добијање неједнаких
понуда у односу на извршење много већи кроз оквирне количине које не обавезују, него кроз јединичне
вредности, што све значи да Наручилац остаје при прописаном у конкурсној документациј

3

Питање/указивање бр. 2:
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Одговор на питање бр. 2:
Комисија наручиоца сматра неоснованим указивања заинтересованог лица у вези претходно наведеног пре
свега из разлога што ЈКП “ПУТ“ Нови Сад сваке године добија Техничко упутство од надлежног предузећа
„Путева Србије“ кога се мора придржавати приликом одржавања државних одржавање државних путева на
територији Града Новог Сада и то путева IB12, IB21, IIA100, IIA111, IIA113, IIA119, IIB313. Другим речима,
Наручилац нема простора, нити ингеренција да поступа супротно томе, те самим тим ни да прописује супротно
томе у конкурсној документацији. Да наведено налази на разумевање надлежног органа Републичке
комисије за заштиту права говори и садржина Решења 4-00-1117/2018 од 29.11.2018. године, са којим
позивамо и сва заинтересована лица да се упознају.
На основу наведеног Комисија наручиоца је става да прописаним делом конкурсне документације није
повредила законита права понуђача, већ да је управо таква своја права штитила, као и последично томе
интресе свих грађан, односно корисника наведених путева, те остаје при прописаном у конкурсној
документацији.

Комисија за ЈН ОП бр 66/19-ОП – „Вертикална сигнализација“

Напомена: Овај документ са логом наручиоца важи без печата и потписа
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