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Број:    ЈН МВ 3/2019 
Дана:   25.01.2019.године 
 
ЗАХТЕВ БР. 3 ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
Сходно члану 63. став 2. и став  3. Закона о јавним набавкама, у име и за рачун 
заинтересованог лица привредно друштво „TENDERI DOO KRAGUJEVAC“, подноси 
захтев за  додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације и  
указује  наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
у поступку јавне набавке ЈНМВ 3/2019- радова – Фарбање хоризонталне 
сигнализације, према следећем: 
 
1. Увидом у предмер и предрачун у образац 10. ПЛАНИРАНИ РАДОВИ НА 

ОБЕЛЕЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋА и ПЛАНИРАНИ РАДОВИ НА 

ОБЕЛЕЖАВАЊУ ПАРКИНГМЕСТА– партија 2, у измени и допуни конкурсне 

документације може се утврдити да Називу- спису радова које је потребно извести 

нема радова на обележавању уздужних ознака, већ само попречних. Увидом у 

Технички капацитет за обе партије може се утврдити је наручилац захтевао од 

понуђача да поседују  у власништву, лизингу или закупу Машину за обележавање 

хоризонталних ознака дебелослојном хладном пластиком, која се користи 

искључиво за обележавање уздужних ознака. Како се увидом у радове које је 

потребно извести, може утврдити да није потребно извршити обележавање 

уздужних ознака разделних нити ивичних линија, а наручилац захтева поседовање 

машине за обележавање хоризонталних ознака дебелослојном хладном пластиком, 

која се користи искључиово за обележавање уздужних ознака произилази  да 

захтев наручиоца није у вези са предметом набавке и да је сувишан, па је 

неопходно да наручилац захтев из техничког капацитета за поседовање машине 

неопходно избрисати из конкурсне документације. 

Сходно наведеном молимо наручиоца да измени конкурсну документацију. 

 

Одговор; 

У образцу 10 у табели ПЛАНИРАНИ РАДОВИ НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ПАРКИНГ МЕСТА– 
партија 2 под редним бројем 10 је предвиђено: Обележавање паркинг места – 
паркирање под углом од 180° дебелослојном хладном пластиком. Из тог сматрамо 
да Ваш захтев није основан. 

 
2. Наручилац је у конкурсној документацији као пословни капацитет за партију 1: на 

градским саобраћајницама укупне вредности од 4.166.666,00дин без ПДВ-а од чега 

је минимално један уговор реализован на обележавању дебелослојне хладне 

пластике и минимално један уговор реализован на обележавању танкослојне –

шприц пластике. 

Наведени захтев наручиоца за достављање уговора  реализованог на обележавању 

дебелослојне хладне пластике и минимално један уговор реализован на 



обележавању танкослојне –шприц пластике је ограничавајући јер се уговори у 

постуцима јавних набавки скоро увек закључују на извођење радова на 

обележавању хоризонталне саобраћајне сигнализације, као што је случај и са 

предметном набавком.  

Увидом у обаразац 12. Модел уговора за партију 1 може се утврдити да је и сам 

наручилац као предмет уговора прописао „ Предмет овог Уговора је извођење 

радова на обележавању хоризонталне саобраћајне сигнализације са набавком 

материјала за исту (бојење) на коловозима у улицама на територији општине Бечеј 

по налогу Наручиоца, а на основу спроведеног“ па је нелогично да онда од 

понуђача захтева да уговори за референцу гласе искључиво на ивођење 

дебелослојне пластике или шприц пластике, јер се они налазе у оквиру техничке 

спецификације за скоро сваку набавку хоризонталне сиглизације, када ни сам са 

понуђачима не закључује овакве уговоре. Очигледно је да се на овај начин 

ограничава конкуренција. 

Због свега наведеног захтевамо од наручиоца  да измени услов на страни 5 

конкурсне документације, у делу ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, за Партију 1 и да уместо 

услова да је понуђач поседују минимум један уговор реализовао на обележавању 

дебелослојне хладне пластике и минимално један уговор реализован на 

обележавању танкослојне - шприц пластике пропише да се уговори односе на 

реализацију радова на обележавању путева и улица, а да се изведени радови на 

обележавању дебелослојне хладне пластике и минимално један уговор реализован 

на обележавању танкослојне – шприц доказују достављањем ИЗЈАВЕ или ПОТВРДЕ 

од стране наручиоца да су у склопу уговора за обележавање хоризонталне 

сиглизације кавлитетно и у року изведени радови на обележавању дебелослојне 

хладне пластике и минимално један уговор реализован на обележавању 

танкослојне пластике. 

На овај начин не би било ограничавања конкуренције. 

Или да наручилац предметну партију одвоји у три партије где би једна била 

искључиво за извођење радова на обележавању дебелослојне хладне пластике и 

минимално један уговор реализован на обележавању танкослојне пластике. 

 
Одговор; 

Појашњење конкурсне документације по овом питању је већ дато по Вашем захтеву 
број 12/19 од 22.01.2019.године. Одговор је објављен на порталу Управе за јавне 
набавке дана 24.01.2019.године. 

 
 

                                                                     Комисија за јавне набавке 
документ је важећи без потписа и печата 
 
 


