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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ“ ЗЕМУН 
 

 

На основу члана 63.  став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ из Земуна  обавештава 
потенцијалне понуђаче да је дана 31.10.2016. године за јавну набавку бр. ОПР 3/2016 -  
текуће поправке и одржавање зграда, благовремено добила Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима потенцијалног понуђача следећег садржаја: 

„Сматрамо да су додатни услови у погледу финансијског, пословног и кадровског капацитета 
превисоко постављени имајући у виду члан 76. став 6. и члан 77. став 2. ЗЈН којим је 
дефинисано да минимални годишњи приход који се тражи од понуђача не сме бити већи од 
двоструке процењене вредности јавне набавке, док додатни услов у погледу техничког 
капацитета није у логичкој вези са предметом јавне набавке с обзиром да већина тражене 
механизације није потребна за извршење предметне јавне набавке, те се стиче утисак да је 
направљена грешка. Молимо да узмете у обзир горе наведено и да извршите измене 
конкурсне документације и додатне услове прилагодите предметној јавној набавци , као и да 
продужите рок за достављање понуда.“ 

Одговори на захтев за додатним информацијама и појашњењима:  
У додатном услову за финансијски капацитет који подразумева да је понуђач у три 
обрачунске године (2013, 2014 и 2015. години) остварио укупан приход у збирном износу од 
51.000.000,00 динара начињена је техничка грешка и биће измењена тако што ће се 
смањити на износ од 41.000.000,00 динара. Измењени финансијски капацитет одређен је у 
складу са чланом 77. став 2 тачка 1. ЗЈН. 
У додатном услову за пословни капацитет који подразумева да су за период од 3 године 
(2013, 2014 и 2015. година) изведени радови (било које врсте) у збирном износу од најмање 
24.000.000,00 динара начињена је техничка грешка и биће измењен тако што ће се смањити 
на износ од 21.000.000,00 динара. Наведени услов одређен је у складу са проценом 
наручиоца да референце понуђача које показују да је у наведеном периоду, годишње 
изводио радове у минималном износу од 7.000.000,00 динара, представљају доказ да је 
способан да у року предвиђеном за завршетак радова изврши комплексне радове на више 
локација (11 објеката). Тако задати услов је у складу са чланом 77. став 2 тачка 1. ЗЈН. 
Додатни услов за кадровски капацитет који подразумева да има најмање 11 ангажованих 
лица од чега најмање 1 лице носиоца лиценце 410 или 411, је минимум који је реално 
потребан да се предвиђени обим радова (11 објеката) изврши квалитетно и у траженом року 
за извршење радова, што подразумева да ће се радови изводити истовремено на више 
локација. Наручилац сматра да је конкурентност обезбеђена имајући у виду да и овај број 
ангажованих лица не значи да тај број мора бити запослен код понуђача већ може бити 
привремено ангажован на друге начине. Осим тога, у складу са чл. 80. и 81. ЗЈН, понуђач 
задати додатни услов за кадровски капацитет може испунити ангажовањем подизвођача или 
као учесник у заједничкој понуди. Наручилац остаје при првобитно одређеном услову за 
кадровски капацитет имајући у виду обим и разноврсност радова, број објеката на којима се 
изводе радови као и рок у ком се радови морају извршити. 
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Додатни услов за технички капацитет биће измењен тако што: 
-услов да понуђач располаже камионом укупне масе носивости мин. 25 тона са утоварном 
руком биће промењен у ислов да понуђач располаже камионом укупне масе носивости мин. 
10 тона са утоварном руком. 
-услов да понуђач располаже са 2 специјална возила за одвоз шута укупне масе носивости 
мин. 18т по возилу биће промењен у услов да понуђач располаже са мин. 1 специјалним 
возилом за одвоз шута укупне масе носивости мин. 18т.  
-услов да понуђач располаже са мин. 25 мобилних WC кабина биће промењен у услов да 
понуђач располаже са мин. 11 мобилних WC кабина.  
Измењени ниво техничког капацитета је одређен и на основу чињенице да је због радова на 
крову и манипулације великом количином грађевинског материјала и шута неопходно 
поседовање камиона са утоварном руком, да је обзиром на рок за извршење радова на више 
локација (11 објеката) потребно истовремено радити на више објеката и да се на основу 
техничке спецификације предвиђа стварање велике количине шута. Такође је узето у обзир 
да се у објектима у којима се изводе радови на мокрим чворовима, исти не могу користити 
па се мора наћи алтернативно решење, а у објектима у којима се изводе радови који нису 
везани за мокре чворове исти се не могу користити за потребе трећих лица јер су по 
интерним санитарним правилима намењени за децу која у њима бораве.  
Целокупна конкурсна документација као и додатни услови предвиђени су у складу са ЗЈН и у 
циљу да се изабере озбиљан и квалитетан понуђач који ће имати капацитет да квалитетно и 
у року изврши своју уговорну обавезу, нарочуто имајући у виду да се свих 11 објеката 
користи за смештај деце предшколског узраста и да је радове потребно извршити уз 
минимално ометање процеса рада.  
Због промене додатних услова за финансијски, пословни и технички капацитет наручилац ће 
изменити конкурсну документацију, и продужити рок за подношење понуда о чему ће 
објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 

ЗА КОМИСИЈУ: 
Жељко Зековић  
 
 
 
 
 


