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Захтев за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова у 
отвореном поступку  Изградња шумских путева  ЈНМВ  бр. 18/2017 

ПИТАЊЕ 1:  С обзиром на услов за пословни капацитет по коме је потребно доставити
доказе:  "Референце  као  услов  односно  пословни капацитет  подразумева  да  је  понуђач
успешно  и  квалитетно  извео  радове  на  изградњи  путева у  току  2016.  године  и  то  у
укупном кумулативном износу од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, а што доказује
потврдама  о  извршеним  радовима  према  условима  из  конкурсне  документације"  наша
питања гласе: Навели сте да је неопходно да је понуђач изводио радове на изградњи путева
у току 2016. године. Не видимо разлог зашто нисте навели дужи период у коме је понуђач
изводио радове на изградњи путева, на пример на период од три претходне године како је
и пракса у поступцима јавних набавки. На основу члана 10. Закона о јавним набавкама:
"Наручилац  је  дужан  да  у  поступку  јавне  набавке  омогући  што  је  могуће  већу
конкуренцију.  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". С обзиром на овај члан закона указујемо Вам да
би  у  циљу обезбеђивања веће  конкуренције  понуђача  било  потребно  да  измените  овај
услов за пословни капацитет. Сматрамо да је неоправдано наведен услов да је потребно да
је понуђач  изводио предметне радове само у 2016. години. Ако је понуђач изводио радове
у претходне две или три године он је такође довољно конкурентан да изведе радове који су
предмет ове јавне набавке.  Овакав услов изазива сумњу да ли је намера Наручиоца да
некога фаворизује што свакако није допуштено. Ми поседујемо неопходне референце како
сте тражили али није по закону да се фаворизују неки понуђачи. 

ОДГОВОР: С обзиром на природу предмета ове јавне набавке – изградња шумских путева
сматрамо да је пословни капацитет правилно одређен јер у Републици Србији постоји већи
број правних лица која су регистрована за делатности у шумарству (конкретно коришћење
шума), па се као таква појављују у улози наручиоца радова на изградњи шумских путева.
Што  се  тиче  сумње  потенцијалног  понуђача  у  фаворизовање  неког  другог  понуђача,
сматрамо да је иста неоснована. Имајући у виду све горе наведено, имамо став да не треба
мењати овај услов који се односи на пословни капацитет.
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ПИТАЊЕ  2:  У одговорима на постављена питања потенцијалних понуђача навели сте у
једном да  нећете  прихватити као  доказ  за  пословни капацитет  ако је  понуђач  изводио
радове на атарским путевима а у другом да ћете прихватити ако је  изводио радове на
локалним путевима. При томе је наведен ближи опис радова који је исти и за једне и за
друге радове. Атарски путеви који се раде на нашем подручју нису као у Војводини па ни
ми у Ужицу  ни ви у Бајиној Башти немамо атаре него ливаде, њиве и пашњаке па су сви
ти путеви под успоном, али су од стране Државе названи у тендеру атарски. Не знамо
зашто  ограничавате  конкуренцију.  Ми  смо  радили  доста  шумских  путева  и  као
компетентан  дипломирани  грађевински  инжењер  не  видим  никакве  специфичности  у
изградњи ових путева. То је прост пут ограниченог успона и пречника кривине по коме
иду камиони са грађом а ви сте тражили инжењера са лиценцом 412 или 415 као услов у
тендер за кога после не инсистирате да буде ту, а он би сигурно својом струком могао да
спроведе све ваше тзв. специфичности посла. 

ОДГОВОР:  У  првом  одговору  нисмо  прихватили  као  доказ  за  пословни  капацитет  из
разлога што је природа радова одржавања атарских путева различита од природе радова на
изградњи  путева.  Одржавање  путева  може  се  односити  на  крпљење  рупа  на  путу,
посипање ризле и чишћење снега док изградња новог пута обухвата сложене радове. Тако
да је изградња локалних путева прихватљив доказ за пословни капацитет. Овде свакако
нема места сумњи у намеру ограничавања конкуренције између потенцијалних понуђача.
Шумски  пут  не  може  се  сматрати  простим  путем  јер  у  његовој  изградњи  се  морају
савладавати терени који су умерено стрми до стрми, због савладавања висинских разлика
морају се изградити серпентине, правити цевасти пропусти као и шахте за понирање воде.
Због  сложености радова на  изградњи шумских путева  остајемо при нашем ставу да  је
неопходно ангажовање дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом  412 или 415
због потребе контроле извођења радова као и давања сугестија о савладавању препрека,
одрона и евентуалних клизишта.

ПИТАЊЕ 3: У предмеру за израду шумског пута:
А) Шумски пут "Награмак – Прандаљев до" у позицијама 9. и 10. наведено је:

9. Припрема материјала за  коловозну конструкцију у мајдану V категорије  са  машинским
утоваром у камион, превоз на 2 km  и  уградња тампона од  каменог агрегата 0 – 60 mm
према техничком опису. Уградња подразумева машинско разастирање, планирање и ваљање
материјала

10. Припрема материјала за коловозну конструкцију у мајдану V категорије са утоваром у 
камион, превоз на 2 km  и  уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0 – 32 mm 
према техничком опису. Уградња подразумева машинско разастирање, планирање и ваљање
материјала.

Ту постоји разлика што је у позицији 9. тампон од каменог агрегата 0-60 mm а у позицији 
10. тампон је од ДРОБЉЕНОГ агрегата 0-32  mm. У техничком опису на страни 5. 
наведено је: "Носећи слој – тампон извести од природног тампона од кречњака 
гранулације 0-50 mm, горњи хабајући слој од  природног тампона од кречњака гранулације
0-30 mm". Наше питање гласи: да ли је потребно овај материјал млети дробилицом по 
опису у позицији 10. из предмера? 
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Ако је потребно да ли се сме у мајдану минирати и да ли је потребно онда имати на  
располагању и дробилицу.  Исто питање важи и за радове на путном правцу Б) Шумски 
пут "Сенокос – Чемеришки поток" само су ту позиције 12. и 13.

За радове на путном правцу В) Шумски пут "Језеро Крушчица – Рисов Рид" у позицијама 
7. и 8. наведено је: 
7. Припрема материјала за коловозну конструкцију у мајдану V категорије са машинским 
утоваром у камион, превоз на 2,5 km  и  уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0
– 60 mm према техничком опису. Уградња подразумева машинско разастирање, планирање 
и ваљање материјала.
8. Припрема материјала за коловозну конструкцију у мајдану V категорије са утоваром у 
камион, превоз на 2,5 km  и  уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0 – 32 mm 
према техничком опису. Уградња подразумева машинско разастирање, планирање и 
ваљање материјала.

У техничком опису на страни 11. наведено је: "За израду коловоза у IV категорији 
предвиђена је израда туцаничког застора у два слоја. Носећи слој – тампон извести од 
туцаника (кречњача, пешчара, доломита) гранулације 0-60 mm, а горњи хабајући слој од 
туцаника  гранулације 0-32 mm". Овде је у 7. и 8. позицији наведено да је потребно 
уградити дробљени камени агрегат. 

Да ли је потребно овај материјал млети дробилицом по опису у позицији 7. и 8. из 
предмера. Ако је потребно да ли се сме у мајдану минирати и да ли је потребно онда имати
на  располагању и дробилицу?

ОДГОВОР: Имајући у виду да се шумски путеви "Награмак – Прандаљев до", "Сенокос –
Чемеришки  поток"  и  "Језеро  Крушчица  –  Рисов  Рид"  налазе  у  заштићеном  подручју
Националног парка Тара, забрањено је минирање  у мајдану. Камени материјали се могу
припремати применом  багером са пнеуматским чекићем и другим машинама. За сва три
шумска пута конкурсном документацијом је одређено да извођач радова обезбеђује агрегат
за насипање носећег и хабајућег слоја. Исти мора испунити услове одређене тврдоће и
гранулације.  Наручилац радова не условљава да агрегат мора бити млевен уз  услов да
извођач радова сам набави тражени агрегат потребне гранулације и тврдоће.  

ПИТАЊЕ  4:  Да  ли  је  потребно  приликом  подношења  понуде  доставити  попуњене  и
оверене обрасце број 7, 8, 9 и 10 и прилоге који иду уз њих с обзиром на то да је наведено
да се и обавезни и додатни услови доказују достављањем изјаве (образац број 5)?

ОДГОВОР:  У  Упутству  понуђачима  како  да  сачине  понуду  на  страни   49.  конкурсне
документације пише: 
"Понуда мора да садржи оверен и потписан: 

 Образац понуде (Образац 1); 
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
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 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке

- чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
 Образац  изјаве  подизвођача  о  испуњености  услова  за  учешће  у  поступку  јавне

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
 Референц листа понуђача о изведеним радовима (Образац 7)
 Потврда о изведеним радовима наведеним у референц листи (Образац 8)
 Образац за технички капацитет понуђача (Образац 9)
 Образац за кадровски капацитет понуђача (Образац 10) 
 Потврда  да  је  представник  заинтересованог  понуђача  обишао  трасе  путева

"Награмак – Прандаљев до", "Сенокос - Чемеришки поток" и "Језеро Крушчица –
Рисов рид" за јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП бр.  18/2017 Изградња
шумских путева (Образаац 11) и

 Модел уговора.

Имајући у виду горе наведено, понуђач који подноси понуду за учешће у поступку јавне
набавке  бр.  18/2017  Изградња  шумских  путева  мора  да  достави  попуњене  и  оверене
обрасце 7., 8., 9. и 10. са прилозима који су наведени у напоменама у тим обрасцима.

4


	ЈП ''Национални парк Тара''

