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Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање 1:
Наручилац је у конкурсној документацији на страни 13 од 55 у делу технички капацитет захтево
минимум механизацију и опрему са кључним карактеристикама и то Асфалтну базу, капацитета
минимално 140 тона, удаљеност највише 50 километара од предмета набавке.
Прописани додатни услов није у складу са члан 76. став 6. ЗЈН коју уређује да «Наручилац одређује
услове за учешће у поступку јавне набавке тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у
логичкој вези са предетом јавне набавке».

Члан 10. ЗЈН прописано је „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“.
Наручилац је дискриминаторским условом, ограничио конкуренцију и онемогућио понуђаче који не
поседују асфалтну базу на удаљености од 50 км од предмета јавне набавке да учествују у
предметном поступку јавне набавке и ако могу квалитетно и у року да реализују уговор. Понуђач
који поседује асфалтну базу на удаљености од 100 км на подједнак начин може да реализује јавну
набавку као понуђач који поседује асфалтну базу на удаљеност од 50 км од предмета јавне набавке.
Члан 12. ЗЈН прописано је „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“.
Захтев да асфалтна база буде на удаљености од 50 км од предмета јавне набавке представља и
територијалну дискриминацију. Предност је дата понуђачу који је удаљен свега 50 км од места
извођења радова а је елиминисао понуђаче који се налазе на већој удаљености на пример 80 или
100 км од места извођења радова а који могу у складу са захтевима из конкурсне документације да
реализују јавну набавку.

Уводим у предмер и предрачун радова може се утврдити да прописани услов није у логичкој вези
са предметом јавне набавке, јер радове може да изведе и понуђач који поседује асфалтну базу на
већој удаљености. Захтев наручиоца не представља његову објективну потребу и у супротности је
са основним начелима из области јавних набавки – начела јаднакости понђача и начела обезбеђења
конкуренције.
Наручилац је додатни услов у делу поседовања асфалтне базе био дужан да дефинише на начин
да
удаљеност базе буде
постављен флексибилније у постављеном опсегу
што
би омогућило испуњеност услова од стране већег броја потенцијалних понуђача.
Увидом у конкурсну документацију може се утврдити да наручилац није прописао на који начин ће
утврдити да понуђач поседује асфалтну базу на удаљености од 50 км од места извођења радова. Из
захтеваних доказа не може се несумњиво утврдити захтевани додатни услов, што доказује да
удаљеност од 50 км није од значаја за реализацију јавне набавке.
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ у ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ ПУТЕВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ у делу 2.4
– коловозне конструкције, на страни 47 у тачки 2.4.3.3.2.2 Превоз битуменизираних мешавина,
прописује „Превоз врућих битуменизираних мешавина је, по правилу, ограничен на највећу
удаљеност од 100 км и најдуже време до 2 часа, под условом да се за превоз користи возило са
термо товарним сандуком“.

Имајући у виду техничке услове за грађење путева у Републици Србији може се утврдити да се
превоз асфалтне масе може ограничити на највећој удаљености од 100 км и најдуже 2 часа. Како је
наручилац захтево 3 камиона за превоз материјал односно асфалтбетона од асфлатне базе до
места извођења радова, јавну набавку може да реализује и понуђач чија је асфалтна база удаљена
од места извођења радова и 100 км.
Неоправдан је захтев наручиоца да асфалтна база буде удаљена 50 км а да није дозволиo
одступања која би омогућла и понуђачима који поседују асфалтне базе на удаљености од 50 км до
100 км од места извођења радова да учествују у предметном поступку јавне набавке. Тиме би
омогућио и понуђачима који имају асфалтну базу на удаљености од 50 км и понуђачима који имају
асфалтну базу на удаљености од 70, 80 и 100 км да учествују у предметном поступку јавне набавке.
Сматрамо да је додатни услов требало прописати у складу са техничким условима за грађење
путева у Републици Србији на које се у поступку одлучивања по захтеву за заштиту права позива и
Републичка комисија за заштиту права.
Молимо наручиоца да у циљу законитости поступка јавне набавке измени технички капацитет у
делу који се односи на удаљеност асфалтне базе, на начин што ће омогућити и понуђачима који
поседују асфалтне базе на удаљености од 50 до 100 км од места извођења радова да учествују у
предметном поступку јавне набавке.

Из свега напред изнетог може се утврдити да
наручилац није припремио конкурсну
документацију на начин да понуђачи могу на основу ње да поднесу и припреме прихватљиву
понуду, што је дужан да учини сходно члану 61. ставу 1. ЗЈН.
Напомињемо да овим захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне
документације указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној документацији.
Ако наручилац не измени конкурсну документацију схдоно овом захтеву, бићемо принуђени да
своја права остваримо у поступку заштите права.

Одговор Наручиоца:
Наручиоц ће извршити Измену конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку

