Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Управа за резерве енергената
Број: 401-02-7/2020-01
Датум: 15.10.2020. године
Београд

На основу члана 54 и 63 Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Комисија за јавну набавку бр.03/2020 у отвореном поступку, за јавну набавку услугe стручног

надзора по уговору за изградњу два резервоара од по 20.000 m3 Р-23 и Р-25, мешачке
кућице МК-23/25 и пратеће инфраструктуре са повезивањем на постојећу инфраструктуру
на складишту нафтних деривата Смедерево у Смедереву, на захтев заинтересованог лица,
даје
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Бр.2
Пет и више дана пре истека предвиђеног рока за подношење понуда, заинтересовано лице је у
писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у
року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће:
Питање бр.1: Поштовани,
везано за јавну набавку услуге стручног надзора над изградњом два резервоара од по 20.000 м3,
број ЈН-03/2020 од 17.09.2020., молим вас да ми одговорите на питања и извршите измену
конкурсне документације а по питању критеријума додатних услова (стр 11 конкурсне
документације) која фаворизује веома мали број понуђача чиме се гуши конкуренција, а нису
засновани на прописима, правилима струке и инжењерској пракси и то:
1. Финансијски капацитет - услов је промет од 80М динара за последње 3 године. Ако се даје
банкарска гаранција и полиса осигурања, сматрам да овај захтев није основан и требао би да се
брише из додатних услова.
2. Пословни капацитет: - сматрам да је дискриминаторски услов да је понуђач извршио најмање 3
надзора за објекте нафте, течног гаса и деривата нафте, јер Закон о планирању и изградњи и
подзаконски акти познају само универзлани надзор по струкама. Да би се избегла дискримунација
потребно је овај захтев заменити са: Да је понуђач, као самостални понуђач или учесник у
заједничкој понуди у претходне три године (2017, 2018 и 2019.години), извршио услугу стручног
надзора најмање три уговора.
- сматрам да је дискриминаторски услов да понуђач поседује ИСО и ОХСАС сертификате јер
исто није обавезно ни са једни прописом на тему стручног надзора и више је маркетинши
показатељ организационог устројства привредног субјекта? Да би се избегла дискримунација
потребно је овај захтев брисати из додатних услова.
- сматрам да је дискриминаторски услов да је понуђач акредитовано и именовано тело јер се
ради о сукобу интереса - акредитована и именована тела не врше надзор у смислу закона и
подзаконских аката. Да би се избегла дискримунација и кршење регулативе потребно је овај
захтев брисати из додатних услова.

3. Кадровски капацитет:
- сматрам да је дискриминаторски услов да понуђач има запослено лице са лиценцом Б4 јер се
иста односи на пројектовање Анализа зона опасности по Закону о заштитиод пожара? Стручни
надзор ништа не пројектује а све послове те врсте покрива лиценца Б5. Да би се избегла
дискримунација и кршење регулативе потребно је овај захтев брисати из додатних услова.
- сматрам да је дискриминаторски услов да понуђач има запослено лице са сертификатом (PMP
Project Manager Professional) када се то нигде не тражи домаћом регулативом? Регулатива захтева
да постоји координатор који се и наводи у Техничким захтевима, али не да има и PMP Project
Manager Professional. Сматрам да овај захтев није основан и требао би да се брише из додатних
услова..
Одговор на питање бр.1
Наручилац у свему остаје при додатним условима утврђеним конкурсном документацијом за
учешће у поступку јавне набавке и начину доказивања истих.

Овај одговор чини саставни део конкурсне документације.
С поштовањем,

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

