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ПРЕДМЕТ:  Одговор на Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне  

                     документације за припремање понуда за јавну набавку услуге одржавања јавне (уличне)  

                    расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних служби на  

         територији општине Нови Бечеј, ЈНМВ број IV 04-404-2/9-2016 

 

Комисија Наручиоца образована за спровођење поступка јавне набавке мале вредности за набавку 

услуге одржавања јавне (уличне) расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних 

служби на територији општине Нови Бечеј,  број ЈНМВ IV 04-404-2/9-2016, је дана 07.07.2016. 

електронским путем, примила два идентична захтева истог потенцијалног понуђача за додатним 

информацијама и појашњењем, као и изменом конкурсне документације, следеће садржине: 

„ Поштовани oбраћамо Вам се по питанју одговора у вези ЈАВНЕ НАБАКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –

 УСЛУГЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА 

ЈАВНЕ (УЛИЧНЕ) РАСВЕТЕ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ И ЈАВНИХ СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЈНМВ 

бр. IV 04-404-2/9-2016 
 

Поштовани молимо Вас да промените у конкурсној документаци додатни услов, 7. а) за технички 

капацитет тражи се најмање једно возило са корпом(платформом) за рад на висини.  

Наше питање: Потребни су нам тачни докази на којој су висини светиљке?Да дефинишите висину 

корпе(платформе) и да измените конкурсну документацију, технички је неизводљиво вршити 

процене из разлога што потенцијалног  понуђача доводите у незгодни положај приликом услуга које 

се буду вршиле на висини, јер ако понуђач у својој документацији понуди корпу од 8м или 9м, неће 

бити у могућности да испоштује уговор ако се та светиљка налази на 11м или 12м. 

Свим досадашњим одговрима на наша постављена питања доводите у сукоб интереса и општинску 

управу, тако и комисију која буде давала коначну оцену. 

Молим вас да промените додатни услов и да убаците у технички услов висину корпе. 
 

 

Одговор:  
Комисија Наручиоца је већ у два наврата, дана 05.07. и 06.07.2016. године одговарила на примљене 

захтеве за додатним информацијама, појашњењима и измену конкурсне документације за јавну 

набавку услуге одржавања јавне (уличне) расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе 

и јавних служби на територији општине Нови Бечеј,  број ЈНМВ IV 04-404-2/9-2016, и одговоре 

објавила на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.   

У одговору од 06.07. 2016. године, Комисија је већ дала одговор на горе наведено постављено 

питање, и обавестила потенцијалне понуђаче да се светиљке јавне расвете у општини Нови Бечеј 

налазе на висини до 12 метара, да корпа (платформа) мора имати довољну висину подизања да би се 

извршиле интервенције на светиљкама јавне расвете, које су  постављене на 10 – 12 метара висине, и 

да непрецизирање висине корпе (платформе) не доводи у недоумицу потенцијалног понуђача, због  



 

које би понуђач мање квалитетно и мање безбедно пружио предметну услугу, нити изабраног 

понуђача може довести у незгоднији положај у реализацији уговорених обавеза. 

 

Комисија наручиоца напомиње да је Техничким карактеристикама предметне Конкурсне 

документације (стр. 12/56), као и чл. 8. Модела уговора (стр. 54/56), предвиђено да је понуђач у 

обавези да по пријави квара изађе на терен одмах а најкасније у року до 2 сата, рачунајући од 

момента пријаве квара, и да кварове отклони у најкраћем могућем року. 

 

Уколико изабрани понуђач након пријаве квара не отпочне вршењем услуге у року дужем од 24 часа, 

и то се понови у току 1 (једног) месеца три или више пута узастопно, наручилац може раскинути 

уговор, а што важи и за ситуацију када изабрани понуђач не може да пружи услугу јер не поседује 

или не користи неопходну опрему и механизацију, што подразумева и корпу (платформу), која мора 

имати довољну висину подизања да би се извршиле интервенције на светиљкама јавне расвете (које 

су  постављене на 10 – 12 метара висине), и за коју је као понуђач, поднео Изјаву, дату под пуном 

материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, да у тренутку подношења понуде поседује 

неопходну опрему и механизацију за пружање предметне услуге у  власништву или да ће je 

користити по основу уговора (о закупу, лизингу), који мора трајати најмање онолико колико траје и 

уговор о јавној набавци (до 12 месеци).   

 

Чл. 8. Модела уговора (стр. 55/56), предвиђено је да у случају неиспуњења уговорних обавеза од 

стране добављача, тј. ако добављач не пружи услугу на начин како је уговорено и предвиђено 

конкурсном документацијом, Наручилац ће овлашћеној банци добављача, поднети добијено средство 

финансијског обезбеђења са налогом за наплату по основу поднетог средства обезбеђења. 

 

Комисија Наручиоца је размотрила захтев потенцијалног понуђача за изменом Конкурсне 

документације. Комисија сматра да дата појашњења омогућују понуђачима да припреме 

прихватљиве понуде и не врши измене и допуне предметне Конкурсне документације. 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и 

интернет страници Наручиоца.   

 

 

           Председник Комисије: 

            _______________________ 
                           Милица Нешић 
 


