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         Град Лозница  

       Градска Управа  

Број: ЈН 29/2015. 

Број:404-33-1275/2015-III-1 

Датум: 08.07.2015. године. 

        Л о з н и ц а 

 

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12),  достављамо: 

 

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

       Број:404-30-1275/2015-III-1 

 

Предмет:  Одговори на постављена питања   у вези јавне набавке број: 29/2015 – Извођење 

радова на реконструкцији улице Бакал Милосава 
 

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 

питања  те исте информације објављујемо на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 

страници наручиоца. 

 

ПИТАЊЕ 1: На страни 3 од 72 конкурсне документације у тачки 3. где се наводи врста 

поступка јавне набавке наручилац је прописао „Предметна јавна набавка се спроводи у 

отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама“ док је на истој страну у делу 5. 

Време и место отварања понуда навео ''ЈН МВ бр.:29/2015-НЕ ОТВАРАТИ”.  

Молимо наручиоца за појашњење да ли се јавна набавка спроводи у отвореном поступку или у 

поступку јавне набавке мале вредности. 

 

ОДГОВОР: Јавна набавка – Извођење радова на реконструкцији улице Бакал Милосава број 

29/2015 се спроводи у отвореном поступку јавне набавке са предходним обавештењем (члан 59. 

Став 1., тачка 3. Закона о јавним набавкама). 

У делу 5. Време и место отварања понуда дошло је до грешке техничке природе, треба да стоји: 

''ЈН ВВ бр. 29/2015- НЕ ОТВАРАТИ''. 

 

ПИТАЊЕ 2: Наручилац је у конкурсној документацији на страни 12 од 72 прописао, у поступку 

јавне набавке може учествовати понуђач који испуњава следеће  

„3) Услов: Који располаже довољним кадровским капацитетом и то:  

Минимални услов за квалификацију је да понуђач у сталном радном односу запошљава 

најмање 42 радника, од којих:  

- 6 (шест) техничко особље.  

- 26 (двадесет шест) радника за грађевинске радове ;  
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- 5 (пет) радника – руковаоца грађевинским машинама;  

- 5 (пет) возача теретних возила;  

Кључно техничко особље: Понуђач обезбеђује одговорне извођаче радова – инжењере – носиоце 

личних лиценци и грађевинске техничаре, из редова стално запослених и то:  

- 1 (један) дипломирани инжењер грађевинске струке, који поседује лиценцу за стручну  

оспособљеност број 415 из редова стално запослених.  

- 3 (три) грађевинска техничара из редова стално запослених.  

- 1 геометар из редова стално запослених или ангажован уговором о обављању радова у  

предметној набавци.  

- 1 инжењер заштите на раду из редова стално запослених или ангажован уговором о  

обављању радова у предметној набавци.“ 

Понуђач који нема запослене у сталном радном односу, може квалитетно и у року да изврши 

јавну набавку ангажовањем радника по неком другом правном основу (уговором о раду на 

одређено време, уговором о привременим и повременим пословима и др).  

Овакво одређивање додатних услова кадровског капацитета је у супротности са решењима 

Републичке комисије, па стога молимо наручиоца да измени овај део конкурсне документације и 

омогући ангажовање радника сходно одредбама Закона о раду. 

 

ОДГОВОР: У делу IV-2 Додатни услови, на страни 12, тачка 3 –Услов: који разсполаже 

довољним кадровским капацитетом и то: 

Минимални услов за квалификацију је да понуђач запошљава најмање 42 радника у сталном 

радном односу или агажована на одређено време или уговором о привременим и повременим 

пословима. 

Доказ: Списак запослених радника (са назнаком ако има ангажованих на одређено време или 

уговором о привременим и повременим пословима), по степену и врсти стручне спреме, 

потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном 

одговорношћу. 

 

ПИТАЊЕ 3: Наручилац је на страни 13 од 72 конурсне документације у делу додатних услова 

техничког капацитета наручилац је прописао „Минимални услов за квалификацију је да понуђач 

располаже следећом опремом било у власништву или закупу „ и одредио начин на који се 

доказује да понуђачи да располажу неопходним техничким капацитетом у власништву„ 

Доказ:списак расположивих техничких капацитета са доказима о власништву.  

Докази о власништву:  

-Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне листе са 

стањем на дан 31.12.2014. године (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене 

конкурсном документацијом) заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила.  
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-Све пописне листе које се достављају као доказ морају бити потписане од стране чланова 

пописне комисије. (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 

документацијом).“. 

Молимо наручиоца за појашњење како ће технички капацитет доказати понуђачи који технички 

капацитет доказују уговором о закупу. 

 

ОДГОВОР: У делу IV-2 Додатни услови, на страни 13, тачка 5 –Услов: који располаже 

довољним техничким капацитетом тј. да располаже са следећом техничком опремом: 

Минимални услов за квалификацију је да понуђач располаже следећом опремом у власништву 

(''или закупу'' се брише). 

 

 

Н А З И В ј.м. кол. 

Асфалтна база   ком 1 

Фабрика бетона ком 1 

Финишер  ком 2 

Ровокопач точкаш (багер или скип) ком 1 

Теретно возило, кипер, мин, носивости 15т  ком 7 

Миксер за бетон ком 2 

Вибрациони ваљак (мин.10 тона) ком 1 

Ваљак (мин. 5 тона) ком 2 

Ваљак (мин. 2,5 тона) ком 3 

Пумпа за бетон ком 1 

Грејдер ком 1 

 

Доказ: списак расположивих техничких капацитета са доказима о власништву. 

Прилог бр. 11 Списак расположивих техничких капацитета са доказима о власништву (''односно 

закупу'' се брише) за јавну набавку - Радови на реконстукцији улице Бакал Милосава у Лозници. 

На странама 13 и 24 дошло је до грешке техничке природе где је наведено и ''закупу'' с обзиром 

да су у даљем тексту тражени само докази о власништву. 

ПИТАЊЕ 4: Наручилац је у конкурсној документацији на страни 12 од 72 прописао да се као 

кадровски капацитет понуђач мора имати ангажованог 1. инжењера заштите на раду из редова 

стално запослених или ангажован уговором о обављању радова у предметној набавци 

Молимо наручиоца за појашњење да ли је по наведеном дозвољено доставити уговор о 

пословној сарадњи са фирмом која је задужена за безбедност и здравље на раду, која ће бити 

задужена да вршење комплетног надзора на градилишту и обазбедити услугу координатора за 

безбедност и здравље на раду у фази извођења радова за извођаче радова. 
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ОДГОВОР:  

За доказивање додатних услова -кључно техничко особље:  

Понуђач може доставити Уговор о пословној сарадњи са фирмом која је задужена за безбедност 

и здравље на раду, под условом да та фирма располаже са траженим кадровским капацитетом 

(стално запослена лица или ангажована уговором о обављању радова у предметној набавци). 

Доказ: Уговор о пословној сарадњи и Уговор о ангажовању запосленог инжењера заштите на 

раду. 

 

ПИТАЊЕ 5: Уколико фирма има лице за безбедност и здравље на раду са стручном спремом и 

стручним испитом према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, а које није инг. 

заштите на раду, да ли то лице задовољава услове тражене тендером? 

Да ли је потребно доставити само лиценцу 415 са потврдом? 

 

ОДГОВОР: Понуђач може доставити Уговор о пословној сарадњи са фирмом која запошљава 

инжењера заштите на раду или инжењера ангажованог Уговором о обављању радова у 

предметној набавци. 

Лиценца 415 –се односи на грађевинског инжењера нискоградње коју понуђач доказује као 

услов да располаже довољним кадровским капацитетом -кључно техничко особље, од којих 

један дипломирани инжењер грађевинске струке, који поседује лиценцу за стручну 

оспособљеност број 415. 

 

 

На нашој интернет страници можете преузети и последњу Одлуку о ребалансу буџета 

града за 2015. годину.WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2015. 

 

       

 

     Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          

                       Слађана Томићевић                                                                                                     

Достављено: 

-На Портал управе за јавне набавке  

-На сајт града Лознице 

- Понуђачима          

       

 

http://www.loznica.rs/

