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Наручилац, Општина Неготин, Комисија за јавну набавку број 6/2019, на основу 
члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС„ број 68/2015) даје : 
 
 

 I  ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
За јавну набавку број 6/2019 у отвореном поступку 

зa доделу Уговора о јавној набавци  радова - Чишћење снега и леда са 
коловоза општинских (локалних) путева на територији општине Неготин 

за зимску 2019/2020  
  
Један од потенцијалних понуђача поставио је следећа питања: 

Молим за појашњење Конкурсне документације из наслова. 

1.Конкурсном документацијом на страни 9. сте у делу додатних услова у тачки 2. 
кадровски капацитет навели да треба да имамо најмање 15(петнаест) радно 
ангажованих лица од којих је један дипл.грађевински инжењер са важећом 
лиценцом инжењерске коморе и потврдом ИКС у време подношења понуде а то је: 
31.10.2019.год. расположивих за све време извршења уговора о јавној набавци са 
доказима: уговор о раду, М обрасцем и изводом из појединачне пореске пријаве и 
прихватањем исте за август 2019.год. зато нас интересује  да нам потврдите и 
појасните што би по логици ствари било исправно и како би свако протумачио на 
основу важећег захтева да би требало бити прихватљиво и исправно чињенично 
стање на дан подношења понуде 31.10.2019. у случају недовољног броја радно 
расположивих лица из августа месеца надоместити пријављенима из октобра 
месеца и списком расположивих радника за извршење уговора испунимо тражени 
број радника, јер иначе ако то не може ко Вам гарантује да су од августа месеца 
радно расположива лица још увек пријављена и да ли са њима располажемо у 
време подношења понуде 31.10.2019.год. а камоли за све време извршења уговора? 

Одговор:  Наручилац ће у овом делу извршити измену конкурсне документације. 

2.Затим, у тачки 3. на истој страни 9.конкурсне документације под техничким 
капацитетом тражите да се поседује камион са “Zilom“ или “Zil“за чишћење снега, 
а како знамо“Zil“је марка руског камиона па Вас молимо да нам образложите на 
шта сте конкретно мислили? Јер навођење марке “Zil“фаворизује се потенцијални 
понуђач на тендеру који поседује такво возило, а ако сте мислили на снегочистач 
који може да се монтира на утоваривач, комбинирку или камион било које друге 



марке онда је потребно да преформулишете и конкретно нам одговорите да се 
уствари ради о снегочистачу за чишћење снега? 

Одговор: Наручилац је мислио на Zil- снежну фрезу, снегочистач монтиран на 
камион, утоваривач, комбинирку или било коју другу радну машину и извршиће 
измену конкурсне документације 

3. И молимо Вас да нам одговорите такође а у вези истог дела из конкурсне 
документације што се тиче техничког капацитета односно утоваривача “Ult“ , да ли 
се могу ангажовати било које друге марке утоваривача истих карактеристика и 
намене јер навођењем марке “Ult“такође се фаворизује потенцијални понуђач који 
поседује искључиво наведену марку? 

Одговор:  Потенцијални понуђач може ангажовати “Ult“или било који други 
утоваривач и извршиће измену конкурсне документације 

Други  потенцијални понуђач поставио је следећа питања: 
 
У конкурсној документацији сте на страни 8-ДОДАТНИ УСЛОВИ-тачка 1. 
Пословни капацитет навели да понуђач мора да достави Списак услуга у 
предходној 2018.години на вршењу услуга зимског одржавања путева и улица у 
укупном износу од минимум 6.000.000,00 динара уз обавезне потврде-референце о 
извршеним пословима и копије уговора са окончаним ситуацијама, чиме 
повређујете начело једнакости понуђача. 
Сматрамо да су радови на летњем одржавању путева  слични услугама чишћења 
снега и леда, јер се и ти радови изводе истом механизацијом као и зимско 
одржавање путева, па вас питамо: 
 
Да ли се као доказ може доставити и потврда-референца о изведеним радовима на 
летњем одржавању путева или неким другим сличним радовима? 

Одговор:  Наручилац ће у овом делу извршити измену конкурсне документације. 

            

                                                                      Комисија за јавну набавку број 6/2019 

 

 

 


