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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку Саобраћајна сигнализација и путокази за гранични
прелаз Наково доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
1. Питање:

На страни 7/42 конкурсне документације у делу Кадровски капацитет, наведено је следеће: „ВСС –
дипломирани инженјер саобраћаја са личном лиценцом бр. 470 или 370. Број ангажованих лица 2“
Наручилац је начинио битну повреду члана 76. става 6. Закона о јавним набавкама, јер је
неоправдано сузио конкуренцију међу понуђачима и дискриминисао оне понуђаче који наведени
кадровски капацитет немају, пошто је за обим посла из предмета јавне набавке довољан један
Одговорни извођач радова са лиценцом 470 . Оваквим својим поступањем наручилац је повредио и
члан 10. Закона о јавним набавкама којим је прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке омогући што је могуће већу конкуренцију и да не сме ограничавати конкуренцију
прописивањем дискриминаторских услова, а самим тим и члан 12. Закона о јавним набавкама којим
је дефинисано начело једнакости понуђача.
Одговор Наручиоца :
Наручилац остаје при условима који су дати у конкурсној документацији.
Наручилац ће прихватити да понуђач испуњава услове кадровског капацитета ако има на
располагању лица у радном односу на одређено или неодређено време или ангажована другим
уговором, у радном односу или ван радног осноса у складу са Законом о раду и приложи доказе за
њих.
Наручилац сматра да испуњењем ових додатним условима омогућава конкуретност и једнакост
понуђача.
2. Питање:
На страни 7/42 конкурсне документације у делу Пословни капацитет, наведено је следеће: „Да
понуђач поседује Извештај о испитивању саобраћајне табле, из којег се једнозначно може утврдити
да испитана саобраћајна табла задовољава услове у погледу физичких перформанси према стандарду
СРПС 12899 и да задовољава техничке услове ЈП Путеви Србије БС-03 о примени подлоге знака,
издат од стране акредитоване лабораторије“
Европски стандард EN 12899-1 је еквивалентан стандарду SRPS EN 12899-1 , а имајући у виду члан
71. став 8. Закона о јавним набавкама којим је прописано "У случају из става 6. овог члана наручилац
је дужан да прихвати и други стандард који испуњава захтеве српског стандарда, као и доказе који

то потврђују", наручилац треба да дозволи доказивање квалитета и достављањем Извештаја о
испитивању који је издат од стране акредитоване лабораторије.
Такође, позвамо се и на чланове 10. и 12. Закона о јавним набавкама којима су дефинисана начела
обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача.
Молимо Вас да измените овај услов у конкурсној документацији и напишете да саобраћајне табле
треба да буду у складу са стандардом СРПС ЕН 12899-1 или еквивалентан, издат од стране
акредитоване лабораторије
Одговор Наручиоца:
Наручилац остаје при условима који су дати у конкурсној документацији, а у складу са Законом и
јавним набавкама наручилац ће прихватити да понуђач испуњава услове пословног капацитета
уколико достави стандард СРПС ЕН 12899 или еквивалент . Стандард који је испуњава захтеве
српског стандарда ће бити прихватљив, уз доказе који то потврђују.
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