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На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених 

појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица 

 

Комисија за јавну набавку бр. 020-3/20 –  Извођење радова на рехабилитaцији 

коловоза дела општинског пута 44 Вучје - Брза, даје следећи 

 

 

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 1 

 

Питање 1:   

 

      У конкурсној документацији у делу 2.2 испуњеност додатних услова, у тачки 2.2.3, 

стоји да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то: 

 

     Да понуђач располаже траженом техничком опремом потребном за изградњу, 

реконструкцују и асфалтирање улица и путева и то: 

     Да понуђач има у влaсништву и на располагању: 

 

1. Асфалтна база –у власништву, 

 

     Сматрамо да треба изменити конкурсну документацију у делу где захтевате да 

асфалтна база треба бити у власништву, јер је у супротности са законом о јавним 

набавкама и то чл.10, чл. 12, чл. 21, чл. 76. став 6. 

     Такође сматрамо да сте неоправдано искључили законске могућности закупа или 

лизинга. 

      По вама, за позицију тампонског слоја дробљеног кречњачког материјала понуђач 

би требао да има у власништву и каменолом, затим дробилично постројење за 

производњу фракција. За тампонске слојеве од природног шљунка би требао да има 

позајмиште шљунка са сепарацијом. 

      А за позицију 13. – израда бетонског цевастог пропуста – треба да има погон за 

произвидњу АБ цеви и нормално бетонску базу у власништву. 

      А онда би требало да одредите капацитете асфалтне базе, каменолома и бетонске 

базе у кругу, од 18км. 

     Даље не би смо наводили одлуке комисије за заштиту права у поступцима, где је 

комисија оспорила конкурсну документацију. 

     Надамо се да ћете изменити конкурсну документацију у делу додатних услова, тј. да 

дате могућност закупа или лизинга за опрему, а самим тим и за асфалтну базу.  

  

Одговор 1: 

 

      Наручилац остаје при претходно дефинисаном додатном услову да је неопходно да 

понуђач располаже траженом техничком опремом потребном за изградњу, 

реконструкцију и асфалтирање улица и путева, и да има у власништву и на 

располагању асфалтну базу.  

      У предметном поступку јавне набавке, додатни услови које понуђач треба да 

испуни су у потпуности у складу са предметом јавне набавке.  



    

  Анализом претходних уговора о извођењу ове врсте радова и анализирањем стања на 

тржишту, Наручилац је дефинисао додатни услов – поседовање асфалтне базе, 

искључиво у циљу потребе да се ова врста радова изведе квалитетно и правовремено, 

имајући у виду специфичност самог поступка набавке, транспорта и уградње асфалтне 

масе. 

      Имајући у виду и анализу претходних тендерских поступака и број понуђача који су 

учествовали и испуњавали овај услов, Наручилац не сматра да је овим условом 

ограничена конкуренција, нарочито ако се узме у обзир да је дозвољено да овај услов 

задовољи и група понуђача кумулатвно, уз обавезни услов да сви понуђачи који 

поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

               

               

У Лесковцу, 17.07.2020. год. 

 

                   Комисија за јавну набавку 

       

              _________________________

      
 


