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Предмет:  Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-

34/2019-01: Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода у 

насељима општине Мали Иђош 

 

 
ПИТАЊЕ 1:  

На страни 13. КД је наведено: 
''да је у периоду од последње три године рачунајући од дана објаве Позива за подношење 

понуда реализовао уговоре чији је предмет услуга сервиса и одржавања најмање три 
постројења за пречишћавање комунално отпадних вода у минималној вредности од 

15.000.000,00 динара без пдв-а  
 

Пружање услуге сервиса и одржавање постројења се сматра квалитетно пруженом 
услугом уколико резултати физичко-хемијског испитивања узорка отпадне воде на излазу 

из пречистача и проценат смањења одговарају прописима Уредбе о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање.''  

 
Такође, у Вашем одговору на питање бр. 404-34-5/2019-01 од 12.08.2019. године, наведено 

је да у делу 9. Остало позиција 5 обухвата израду упутства рад и одржавање и пробни рад, 
односно одржавање изграђеног постројења у периоду од 6 месеци те се овакав захтев 

сматра оправданим.  

У оквиру изградње постројења за прераду отпадних вода, уговорима је предвиђена израда 

упутства рад и одржавање и пробни рад, односно одржавање изграђеног постројења у 

периоду од неколико месеци, зависи од захтева инвеститора, али цена најчешће није 

одређена, не зна се унапред, те је немогуће тачно је утврдити и добити потврду на 

одређени износ, нарочито износ који је постављен у овој ЈН који је далеко виши од 

реалних потреба у конкретном послу, те овако постављен услов дискриминише понуђаче, 

ограничавајући учешће понуђачима који су тражене послове изводили али уговорима 

износ по тим позицијама није прецизиран.  

На основу члана 63. ст. 2 ЗЈН указујемо Наручиоцу да је чланом 76. ст. 2 прописано да 

Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек 
када је то потребно имајући у виду предмет ЈН. Чланом 76. ЗЈН прописано је да наручилац 

одређује те услове тако да не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 
предметом ЈН. У законској  је обавези Наручилац да обезбеди конкуренцију, поштујући 

Начела ЗЈН-начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача.  

Молимо Наручиоца да, полазећи од својих реалних и објективних потреба, изврши измену 

КД тако што ће услов под тачком 2.2 изменити на начин да избрише износ од 



15.000.000,00 рсд, јер је исти превисоко одређен у односу на реалне потребе наручиоца 
према предмеру ове ЈН, у сваком случају овако постављен услов дискриминише понуђаче 

који су изводили послове израде упутства рад и одржавање и пробни рад, односно 
одржавање изграђеног постројења у периоду од 6 месеци након што су изградили ППОВ, 

а чији износ није посебно утврђен уговорима, односно, прихватљиво је да наведени услов 
гласи: ''да је у периоду од од последње три године рачунајући од дана објаве Позива за 

подношење понуда реализовао уговоре чији је предмет услуга сервиса и одржавања 
најмање три постројења за пречишћавање комунално отпадних вода''.  

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:  

Техничка документација-пројекат је основа за одређивање процењене вредности јавне 

набавке радова, као и за одређивање додатних услова.  

Сви додатни услови пословног капацитета су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Захтевани износи, којима понуђач треба да располаже у додатним условима пословног 

капацитета су базирани на основу износа, који се налазе у пројектно-техничкој 

документацији и тендеру за захтеване референтне радове или услуге.  

Наручилац остаје при првобитно постављеним додатним условима пословног капацитета. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 

2. На страни 14. КД, под тачком 2.8 је наведено:  

 

''да је Понуђач ауторизовани System Integrator за имплементацију SCADA система на 
системској софтверској платформи ZENON, или одговарајућој  

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Испис са званичне интернет странице произвођача 
софтвера ZENON, или одговарајућег.''  

Обзиром да је предмет ове ЈН Изградња централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода у насељима општине Мали Иђош, овако постављен услов није оправдан. 

Овако постављен услов, да је понуђач ауторизовани интегратор за имплементацију 
SCADA система, оправдан би био да је у питању нпр реконструкција постројења, не и за 

изградњу потпуно новог постројења.  
Предлажемо наручиоцу да услов предвиђен тачком 2.8 измени тако да га прилагоди 

својим реалним потребама, као и да омогући конкуренцију на следећи начин:  
''да је Понуђач ауторизовани System Integrator за имплементацију SCADA система, или 

одговарајућег, на системској софтверској платформи ZENON, или одговарајућој  
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Испис са званичне интернет странице произвођача 

софтвера ZENON, или одговарајућег.''  
 

Предлажемо наручиоцу да поступи у складу са чланом 10 и 76 ЗЈН, те измени КД у циљу 

да повећа конкуренцију у предметној ЈН, у складу са својим реалним и објективним 

потребама. У супротном ћемо бити принуђени да се обратимо Републичкој комисији за 

заштиту наших права.  



 ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2:  

Предмет јавне набавке обухвата SCADA систем односно пројектом је предвиђено 

управљање постројењем у виду SCADA система. У складу са Законом о јавним набавкама 

Наручилац је омогућио понуђачима да системска софтверска платформа буде ZENON или 

било која друга одговарајућа, док предвиђени систем управљања мора бити систем, који је 

предвиђен пројектом.  

Наручилац остаје при првобитно постављеним додатним условом пословног капацитета. 
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