РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Црна Трава
Број: 404-72/2016-02
Датум: 31.08.2016. године
Црна Трава

Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-72/2016-02 за јавну набавку
грађевински радови на модернизацији – асфалтирању општинског пута Самоков Златанце, јавна набавка број 07/2016 у отвореном поступку.
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњење /одговор како
следи:
Дана 31.08.2016. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је допис Комисији
којим потенцијални понуђач указује на неправилности у поступку јавне набавке и тражи
додатна појашњења, и то:
1. Поштовани молимо Вас да сходно члану 10 Закона о јавним набакама промените
додатне услов у конкурсној документацији за јавну набавку број 07/2016
грађевински радови на модернизацији-асфалтирању општинског пута СамоковЗлатанци и омогућите како и сам закон каже да што више понуђача учествује и
конкуренција буде што већа.
Ви сте као услов у испуњавању техничког капацитета навели постројење за
производњу асфалтне масе минималног капацитета 80 t/h и тиме повредили члан
закона о јавним набавкама.
У складу са горе наведеним, молимо Вас да измените конкурсну документацију, да
промените услов, односно проширите услов за учешће јер сматрамо да капацитет
асфалтне базе од 80 t/h није пресудан за извршење посла и да удаљеност базе од
места асфалтирања је важнији услов за добар квалитет уграђеног асфалта.
Такође Вас обавештавамо да смо консултовали Комисијиу за јавне набавке у Београду
и да су нам потврдили да је извршена дискриминација конкуренције.
Рекли су нам да је код постављање техничких услова поред траженог доказа мора да
стоји или слично што код Вас није случај.
Код Вас је конкретно тражено и тиме сте повредили члан 10 Закона о јавним
набавкама.
Комисија за предметну јавну набавку сматра да су наводи потенцијалног понуђача о
евентуалним неправилностима неосновани, јер је припрема конкурсне документације
вршена у складу са чланом 61. став 1. Закона о јавним набавкама који каже да конкурсна

документација мора бити припремљена тако да понуђачи могу да припреме прихватљиву
понуду.
Комисија сматра да је за ефикасно извршење посла потребно да минимални капацитет
асфалтне базе буде 80 t/h како је дефинисано у додатним условима конкурсне
документације.
Чињеница је да постоје асфалтне базе са истим и већим капацитетом од 80 t/h, па према
томе није повређен члан 10. Закона о јавним набавкама.
На основу наведеног, наручилац остаје при дефинисаним додатним условима који се
односе на техничке капацитете у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
Појашњење објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-72/2016-02 од
09.08.2016. године.
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