Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 404-9/2019-VIII
Дана: 31.01.2019. године
Сомбор

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Наручилац Градска управа града Сомбора, доноси

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку број: 404-9/2019-VIII
- Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације -

За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор.
ПИТАЊЕ:

На старни 7/39 конкурсне документације у делу технички капацитет навели сте:
- Машина за обележавање дебелослојне хладне пластике, самоходна – сопствени погон
минимално 1
- Машина за обележавање танкослојне прскане пластике, самоходна – сопствени
погон минимално 1
У предмеру под ставкама 21 и 22 наведено је:
- Дебелослојна хладна пластика м²
- Танкослојна прскана пластика м²
Машина за обележавање дебелослојне хладне пластике – самоходна и машина за
обележавање танкослојнепрскане пластике – самоходна се користе искључиво за
обележавање разделних линија хладном пластиком.
Како у јавној набавци нису предвиђени радови на обележавању разделних линија ни
танкослојним нити дебелослојним начином наношења већ обележавање површина изражено у
м² које се врши Машином за обележавање попречних ознака дебелослојном хладном
пластиком, коју такође захтевате у јавној набавци, сматрамо да Ваш услов где захтевате
самоходне машине за танкослојну и дебелослојну хладну пластику као и услов за кадровски
капацитет где захтевате „најмање једно лице мора бити обучено за рад на машини за
обележавање танкослојне прскана пластике“, немају основа и представљају ограничавање

конкуренције и грубо нарушавање једнакости понуђача где је повређен члан 76. става 6. ЗЈН а
са њим у вези и члана 10. и 12. ЗЈН.

ОДГОВОР:
Планирано је да се врши обележавање разделних линија дебелослојном и танкослојном
пластиком, али се дужни метар линија прерачунава у квадратни метар, а у тендеру су
наведени квадратни метри.
ПИТАЊЕ:
На старни 8/39 конкурсне документације у делу технички капацитет навели сте:
- Понуђач треба да достави Извештаје о испитивању - сертификат о квалитету
боје, дебелослојне хладне пластике и танкослојне прскане пластике, за израду
хоризонталне сигнализације у складу са стандардом СРПС ЕН 1436 издат од стране
акредитоване лабораторије („или одговарајуће“, други стандард који испуњава
захтеве српског стандарда као и доказ који то потврђује)
И као доказ доставља се:
Потребно је доставити копије наведених Извештаја за све три технологије
обележавања хоризонталне сигнализације на коловозу.
У стандарду СРПС ЕН 1436 наведено је:
„Ознаке на коловозу могу да се изведу применом боје, термопластичних материјала
или хладних очвршћавајућих материјала, унапред припремљеним линијама и
симболима, или другим средствима“
Такође, у тандарду СРПС ЕН 1436 наведено је:
„Овим стандардом утврђују се перформансе ознака на коловозу беле или жуте боје за
учеснике у саобраћају, изражене њиховом рефлексијом при дневној светлости или под
уличним осветљењем, ретрорефлексијом при осветљавању фаровима моторног возила,
бојом и отпором према клизању“.
Стандард СРПС ЕН 1436 се не односи на начин – технологију наношења боје или
хладне пластике већ на перформансе ознака.
Молимо Наручиоца да уклони или измени овај услов пошто представља ограничавање
конкуренције јер произвођачи боје за пут и хладне пластике нису у обавези да више
пута врше атестирање истог материјала само због дебљине наноса или начина
наношења на коловоз.

ОДГОВОР:
Наручилац остаје при наведном захтеву за доставу стандарда, због доказивања квалитета
боје и хладне пластике, а циљ Наручиоца је да за опредељена средства добије што бољи
квалитет.
Нведени услов не представља ограничавање конккуренције јер на онсову сазнања
Наручиоца постоји више извођача који испуњавају тражени услов, а ЗЈН омогућава и
подношење заједничких понуда.

ПИТАЊЕ:
На старнама 35/39 и 36/39 наведено је:
I Понуђач је дужан да у понуди достави:

2) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције задобро извршење посла –
обавезујуће
3) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року - обавезујуће
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
- Банкарску гаранцију за добро извршење посла
- Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року
Молимо Вас да уклоните или измените овај услов да важи само за изабране понуђаче пошто
није неопходно да се уз понуду доставља обавезујуће писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за добро извршење посла и обавезујуће писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року ако већ захтевате да се
уз понуду достави и Меница за озбиљност понуде за коју пише: „Наручилац ће уновчити
меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче,
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише
уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације“.

ОДГОВОР:
Наручилац остаје при датом улову из следећег разлога. Писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције је доказ који понуђач доставља уз понуду и којим доказује
да ће ако му уговор буде додељен бити у могућности да достави тражене банкарске
гаранције и то потврдђује његова банка издавањем писма о намерама банке.
Меница за озбиљност понуде се доставља као финансијско обезбеђење које ће наручилац
уновчити ако изабрани понуђач одбије да закључи уговора, опозове своју понуду после
рока за подношење понуда или не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Значи Наручила ће пуштањем менице „казнити“ несавесног понуђача и то не треба
бркати са писмом о намерама банке за издавање банкарске гаранције. Писмом само банка
изјављује да ће издати банкарску гаранцију ако њихов комитент буде изабран као
најповољнији, али писмом се не може реализовати „казна“ ако се банкарска гаранције не
достави. Писмо о намерама Наручилац захтева из разлога да буде сигуран да је понуђач у
могућности да добије банкарску гаранцију.
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