Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2
Деловодни број:
Датум:

014.2-10008/2-3
21.12.2018. године

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015, у
даљем тесту: ЗЈН) и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 014.210008/1 од 22.11.2018. године, Комисија за јавну набавку је припремила:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА У НОВОМ САДУ
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНОП 38/2018
Дана 18.12.2018. године путем електронске поште примљен је допис деловодни број 014.2-10829, којим
заинтересовано лице тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем понуде за јавну
набавку услуга – „Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим
површинама у Новом Саду“, у отвореном поступку јавне набавке број 38/2018.
Питање 1:
У додатним условима је наведено:
2.2. Да је понуђач у последње 3 (три) године које претходе дану јавног отварања понуда реализовао
најмање 1 (један) уговор о изради пројектне документације за изградњу заливног система заливне
површине веће од 40 ha.
1. Због чега инсистирате на једном пројекту система за заливање за површину већу од 40 ha када се овде
не ради о целовитој површини, већ о пројектовању низа засебних паркова од којих ни један нема
површину 40 ha? И укупна површина свих паркова је далеко мања од 40ha.
2. Да ли ова референца мора бити одговарајућа у смислу фазе пројекта тј. да ли се може користити
реферанца са 40ha пројекта изведеног објекта или мора бити референца у оквиру тражених фаза у
тендеру (ИДР, ПГД, ПЗИ) ?
3. Да ли се може користити референца пројеката система за заливање у пољопривредној производњи
(воћарство, виноградарство, ратарство...) или мора бити из области пејзажне архитектуре и паркова ?
4. Даље, констатацији да ће се пројектовати више мањих целина, иде у прилог и чињеница да није
могуће све ове паркове испројектовати у оквиру једног јединственог пројекта (законски није могуће
добити једну грађевинску дозволу за 4 система за заливање у 4 различита парка), већ ће бити неопходно
за сваку техничко/технолочку целину урадити засебан пројекат. Дакле, реч је о низу мањих пројеката
где ни један пројекат не прелази површину од 84008m2 ( 8.40ha).
5. Сматрамо да је захтев за најмање једном референцом већом од 40 ha и то у једном пројекту више
него дискриминишући и није у складу ни са јавном набавком ни са реалним условима на домаћем
тржишту. На овај начин ваша ЈН крши начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача
(чл. 10. и 12. ЗЈН).

Одговор 1:
1. У складу са чланом 76. ЗЈН Наручилац је у Конкурсној документацији број 014.2-10008/2 као и у
Првој измени конкурсне документације број 014.2-10008/2-2 одредио додатне услове за испуњење
пословног капацитета и то да је понуђач у последње 3 (три) године које претходе дану јавног отварања
понуда реализовао најмање 1 (један) уговор о изради пројектне документације за изградњу заливног
система заливне површине веће од 40 ha. У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН Наручилац захтева да
понуђачи докажу да су израдили пројектну документацију заливног система заливне површине веће од
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40 ha што је мање од двоструке укупне заливне површине за коју је потребно израдити пројектно
техничку документацију за изградњу залвиног система у Новом Саду.
Обзиром да се предметна набавка односи на израду једне пројектно техничке документације за
изградњу заливног система која обухвата више локација укупне заливне површине 20,884 ha, Наручилац
сматра да није прекршио основна начела ЗЈН и остаје при траженом захтеву.
2. Референца не мора бити у оквиру тражених фаза у тендеру (ИДР, ПГД, ПЗИ). Понуђач може
користити референцу са 40ha пројекта изведеног објекта.
3. Наручилац не прихвата референцу пројеката система за заливање у пољопривредној производњи
(воћарство, виноградарство, ратарство...). Референца мора бити искључиво из области пејзажне
архитектуре и паркова.
4. Наручилац остаје при траженом захтеву, односно да је понуђач у последње 3 (три) године које
претходе дану јавног отварања понуда реализовао најмање 1 (један) уговор о изради пројектне
документације за изградњу заливног система заливне површине веће од 40ha, јер је предмет јавне
набавке дефинисан као израда једне пројектно техничке документације за изградњу заливних система на
јавним зеленим површинама која обухвата више локација.
5. На основу члана 10. ЗЈН наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу
конкуренцију. Такође је овим чланом дефинисано да наручилац не може да ограничи конкуренцију, а
посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке
неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова,
техничких спецификација и критеријума. На основу члана 12. ЗЈН наручилац је дужан да у поступку
јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.
Стога сврха додатних услова за предметну јавну набавку је да се осигура и омогући учешће понуђача у
поступцима јавних набавки са становишта могућности и способности понуђача да реализује конкретан
уговор о јавној набавци, односно способност понуђача на извршење уговора о јавној набавци, који би
био закључен са најповољнијим понуђачем.
Сматрамо да овај услов није у супротности са чланом 76. став 6. ЗЈН и да тај услов не дискриминише
понуђаче и да је у логичкој вези са предметом јавне набавке као и да наведена начела јавних набавки
нисмо повредили. На основу ЗЈН, Конкурсне документације број 014.2-10008/2 и Прве измене
конкурсне документације број 014.2-10008/2-2 понуђач може поднети понуду самостално, као
подизвођач или да учествује у заједничкој понуди.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Наручилац одговор објављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца www.zelenilo.com
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