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Одговори на питања понуђача везана за јавну набавку бр. V/14

Дана 07.11.2014. године, примљен је захтев од потенцијалног понуђача за додатним
објашњењем у вези припремања Понуде у поступку јавне набавке бр. V/14, Набавка судова за
сакупљање отпада, обликована у три партије, и то: Партија 1 – поцинковани контејнери од 1,1 м3,
Партија 2 – метални контејнери од 7 м3 и Партија 3 - пластичне канте од 140 л и 240 л и стубне
канте од 50л, са следећим питањима:
1. Питање: „Ако понуду подноси група понуђача, да ли сваки понуђач из групе мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став. 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају као група, односно заједно?“
Одговор: Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке који су прописани у чл. 75. став.
1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама (а на стр. 8. и 9. конкурсне документације) мора
испуњавати сваки члан групе понуђача који подносе заједничку понуду, док додатне услове из
чл. 76. Закона ( а на стр. 9. и 10. конкурсне документације) понуђачи који чине групу могу
испуњавати заједнички.
2. Питање: „На страни 10 тендерске документације наведено је „да понуђач располаже
одређеним финансијским капацитетом“ и да то доказује потврдом Народне банке Србије о
броју дана неликвидности понуђача издатој за период од 6 месеци који претходе месецу у
коме је објављен тендер. Тендер је расписан 30.09.2014. године, да ли то значи да потврду
треба да извадимо за период од 01.04.2014. до 30.09.2014. године?“
Одговор: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности понуђача се доставља за
период од 01.04.2014. до 30.09.2014. године.
3. Питање: „Уколико се дају понуде за две партије, да ли потврда Народне банке Србије
треба да буде достављена у форми фотокопије уз сваку партију, оверене копије или као
оригинал?“
Одговор: С' обзиром да је наведени услов једнак за све партије, понуђач који подноси понуду за
две или све три партије доставља један примерак потврде Народне банке Србије који важи за
сваку партију, и то у оригиналу или овереној фотокопији.
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4. Питање: „Имајући у виду да је набавка судова за сакупљање отпада обликована по
партијама, да ли то значи да је за сваку Партију потребно појединачно доставити и меницу
за озбиљност понуде?“
Одговор: Меница за озбиљност понуде се доставља за сваку партију посебно.

5. Питање/сугестија: „У конкурсној документацији на стр. 14. у делу рок и место испоруке
наведено је да ће се испорука предметних добара вршити најкасније у року од 8 дана од
дана поруџбине сукцесивно. Сматрамо да је термин „сукцесивно“ преширок и непрецизан,
како са становишта плана производње, тако и са становишта трошкова за формирање
прецизне и реалне понуђене цене. У том смислу предлажемо да се прецизније дефинишу,
термини и број предвиђених сукцесивних испорука. Такође, наведено је да ће се испорука
предметних добара вршити најкасније у року од 8 дана од поруџбине. Рок од 8 дана је
неуобичајено кратак за производњу и испоруку предметних добара у Партијама 1 и 2, те
предлажемо да се продужи рок испоруке, односно да се наведе рок испоруке који је
уобичајен и реалан за производњу металних контејнера, а који би у овом случају износио
до 30 дана од дана поруџбине.“

Одговор: Наручилац није у могућности да предвиди тачан број и термине испоруке, већ ће
предметне контејнере поручивати у складу са својим потребама и чињеницом да не располаже
великим простором за складиштење истих, те ће с тим у вези и контејнери бити поручивани у
мањим количинама. Наручилац прихвата сугестију да је рок испоруке кратак са становишта
процеса производње било ког произвођача контејнера, те ће у складу са тим и конкурсна
документација бити измењена тако што ће се рок испоруке продужити са 8 на 20 дана од дана
поручивања.
6. Питање/сугестија: „У техничкој спецификацији предмета набавке за Партију 1 и 2 на
страни 5 конкурсне документације наведено је да контејнери морају да буду израђени у
складу са стандардима, DIN 30 700, EN 840-3,6. Пре свега наведени стандард DIN 30 700
више није у употреби већ је замењен са усвојеним стандардима серије EN 840 – 3,5,6 и сви
произвођачи металних контејнера свој технолошки процес, односно производњу металних
контејнера организују у складу са наведеном серијом стандарда. Стога предлажемо да у
конкурсној документацији остану само стандарди EN 840-3,5,6, који се односе на
димензије, чврстоћу, отпорност на ударце, безбедност, радну сигурност, здравствену и
заштиту животне средине.“

Одговор: Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача, те ће у складу са истом бити измењена
конкурсна документација и за Партију 1 ће се тражити достава само сертификата о испуњености
стандарда EN 840-3 и EN 840-6.

7. Питање/сугестија: „На страни 10 конкурсне документације се наводи да понуђач треба да
располаже одређеним техничким капацитетом и да је потребно да се приложе
одговарајући сертификати као доказ. Предлажемо да за Партију 1 као доказ понуђач треба
да достави важећи сертификат или изјаву о усаглашености понуђеног добра са
стандардом EN 840 3,5,6 издату од стране акредитоване лабораторије за ту врсту
испитивања. Такође, за Партију 2 на истој страни није прецизно наведено да важећи
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сертификати за произвођача контејнера о испуњавању услова пословања по стандарду ISO
9001 и ISO 14001 морају да се односе на област производње металних контејнера, па
предлажемо да се конкурсна документација измени у делу прецизирања ISO стандарда, а
ради спречавања евентуалних несугласица и нејасноћа које се могу појавити код
Понуђача. Зашто се и за Партију 1 не тражи важећи сертификат за произвођача контејнера
о испуњавању услова пословања по стандарду ISO 9001 и ISO 14001 у области
производње металних контејнера, те предлажемо да се наведени доказ односи и на
Партију 1. Предлажемо и да за Партију 1 и 2 као доказ да понуђач располаже одређеним
техничким капацитетом се наведе сертификат OHSAS 18001 за управљање заштитом
здравља и безбедношћу на раду, јер представља целину са траженим сертификатима из
серије ISO стандарда.“

Одговор: Наручилац није тражио сертификате за стандарде ISO 9001 и ISO 14001 и за Партију 1,
с обзиром да сертификати о испуњености стандарда EN 840-3 и EN 840-6 имају исто значење као
и наведени сертификати за стандарде из серије ISO.
8. Питање: „У делу техничка спецификација предмета набавке у Партији 2 на странама 5 и 6
наведено је да је тежина празног отвореног и затвореног контејнера од 7 м3 идентична сса
650 кг (+/- 10 кг). Пошто је поклопац код затвореног контејнера много тежи, а сви остали
елементи једног и другог контејнера су исти, молимо за прецизнију дефиницију тежине
контејнера и одговарајућу исправку.“
Одговор: Тачно је да је у техничкој спецификацији отворених контејнера направљена грешка у
погледу тежине истих, те да уместо 650 кг треба да стоји тежина од 530 кг.

Комисија за јавну набавку:
Драгиша Четник, председник комисије, с.р.
Ђорђе Деспотовић, члан комисије, с.р.
Катица Ковачевић, члан комисије, с.р.
Синиша Илић, члан комисије, с.р.
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