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Напомена Наручиоца: Ови одговори се односе на поступке јавних набавки ВЈН 

04/17 и ВЈН 03/17, с тим да Наручилац сматра  да су наведена  питања постављена 

за јавну набавку  ВЈН 03/17, Наручиоцу упућена ван рока из члана 63. став 2. 

Закона о јавним набавкама, имајући у виду да су пристигла 26.08.2017. године а да 

је отварање понуда 30.08.2017. године. 

 

ОДГОВОРИ 

1. На ово питање је већ одговорено у одговорима на питања од 25.08. 2017. 

године, који су објављени дана 28.08.2017. године. На ово питање је већ дат 

одговор. Примењује се у потпуности Правилник о садржини и начину 

вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога 

комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и 

објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за 

поједине врсте објеката. Не сматрамо за потребно да се преписују одредбе 

регулаторног акта који дефинише између осталог и минималне гарантне 

рокове за поједине врсте објеката. Гарантни рок за станове из предмета ЈН 

је 5 година. 

2. Из Конкурсне документације и одговора Наручиоца недвосмислено  следи 

да је обим сертификације одређен управо у односу на предмет јавне 

набавке а не у односу на извршиоца, као се то потпуно погрешно тумачи у 



 

питању заинтересованог лица. Обим сертификације јесу послови из 

предмета ЈН. Није тачна исказана тврдња да ће се прихватити 

сертификати за обим сертификације који нису предмет ЈН. Није лако 

разумети потребу подносиоца питања за додатним појашњењима и при том 

изнетих констатација које немају основа у било којој одредници из ове КД. 

Одговор опет гласи: Тражених 5 сертификата квалитета треба да поседује 

сваки члан из групе понуђача који подносе заједничку понуду. Обим 

сертификације чланова заједничке понуде зависи од послова које 

извршавају по уговору о конзорцијуму, стим што он мора бити за део 

послова из предмета ЈН, пошто се не могу уговором о конзорцијуму 

уговорити послови који се не садрже у предмету ЈН. У претходним 

одговорима смо навели и могући пример, ради лакоће у схватању 

потенцијалног понуђача. 

3. Додатни радови се односе накнадне радове по налогу наручиоца, а у складу 

са чланом 640. Закона о облигационим односима и Законом о јавним 

набавкама, те су исти предиђени у Конкурсној документацији као 

могућност, а не као обавеза. Дакле не постоји никаква несагласност 

Конкурсне документације са Законом о облигационим односима. Ова реч 

помиње се у Речнику термина и у општем набрајању свих елемената који 

сачињавају цену. Ова одредница није употребљена на било ком месту које 

је значајно за понуђаче, чисто је формалне природе. 

4. Није начињен пропуст. Координатор БЗР не мора бити инжењер са 

лиценцом ИКС. 

5. Сматрамо да је захтев у Конкурсној документацији за доказивање 

техничког капацитета коректан. Хипотетична нагађања да неко не 

поседује Уговоре на могу се узети у обзир. Поднете доказе и Комисија 

Наручиоца ће сагласно закону проверавати у случају сумње. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 04/17 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 03/17 

                                                                                  

 


