РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку одржавања вертикалне
сигнализације, ЈН 18/20
Питање:
1. Наручилац је у оквиру обрасца понуде са структуром цена за јавну набавку
одржавање вертикалне сигнализације ЈН 18/20, на страни 20/27 конкурсне
документације у делу „технички детаљи“ прописао између осталог и следеће:
У случају оштећења постојеће вертикалне сигнализације дужни смо да одмах (20
мин) по позиву Надзорног органа изађемо на лице места и поправимо указана
оштећења. У члану 5. ставу 2. модела Уговора наручилац је прописао „У случају
оштећења постојеће вертикалне сигнализације извођач је дужан да најкасније у року
од 20 минута од позива представника Наручиоца изађе на лице места и поправи
указана оштећења“.
Анализом садржине конкурсне документације, захтева прописаних у делу „ технички
детаљи“ и уговорних одредби може се утврдити да је наручилац повредио члан 10.
ЗЈН – начело обезбеђења конкуренције и члан 12. ЗЈН – начело једнакости понуђача.
Захтев да је понуђач дужан одмах, а најкасније у року од 20 минута од позива
представника наручиоца изађе на лице места и поправи указана оштећења
вертикалне сигнализације је нереално одређен и у супротности је са чланом 12. ЗЈН,
јер предност даје понуђачима који су територијално ближи наручиоцу и који за 20
минута могу да изађу на лице места. Ову уговорну обавезу и технички захтев могу да
испуне само понуђачи чије је седиште на територији Општине Аранђеловац, али и о
под условом да се тога дана налазе баш близу места интервенције и да на терен крену
одмах. Овако прописан дискриминаторски услов има за последицу и повреду члана 10.
ЗЈН, јер ограничава конкуренцију и елиминише понуђаче који немају седиште на
територији Општине Аранђеловац да учествују у предметном поступку јавне
набавке иако могу квалитетно да реализују предметну јавну набавку. За наручиоца као
уговорну страну је од значаја да понуђач поправи оштећења вертикалне сигнализације
али не и у ком року је дужан да изађе на лице места. То што је понуђач
територијално предодређен не значи да је у могућности да квалитетно угради
вертикалну сигнализацију и поправи оштећења вертикалне сигнализације. Зашто је
наручиоцу значајан временски период изласка на лице места и то баш 20 минута од
позива представника наручиоца? Зашто није прописао 12 часова од позива
представника наручиоца или 24 часа од позива представника, већ је прописао одмах
што представа правни стандард, а најкасније у року од 20 минута? Наведено доказује
да наручилац на овај начин ограничава конкуренцију, јер ни један понуђача, осим оног
који има седиште на територији Општине Аранђеловац није у могућности да се
одазове на позив наручиоца и изађе на лице места у року од 20 минута, ради поправке
оштећења вертикалне сигнализације. Наручилац не наводи у конкурсној
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документацији рок у ком је понуђач дужан да поправи оштећену вертикалну
сигнализацију, већ само наводи рок у ком је дужан да изађе на лице места, што није од
значаја за реализацију јавне набавке. Излазак на лице места у року од 20 минута од
позива наручиоца не гарантује да ће понуђач поправити вертикалну сигнализацију.
Овај рок је ограничавајући и када се узме у обзир чињеница да предмет набавке није
хитне природе па да захтева реакцију од 20 минута, већ је очигледно наведени рок
постављен само да би се ограничила конкуренција.
Да „технички детаљи“ и одредбе модела уговора ограничавају конкуренцију и да
представљају територијалну дискриминацију доказују јавно доступни подаци
преузети са Портала јавних набавки, из ранијих поступака јавних набавки
(2016,2017,2018 година) за одржавање вертикалне сигнализације, које је спровео
наручилац Општинска управа општине Аранђеловац. У конкурсним документацијама
за све поступке из претходних година технички детаљи и одредбе модела уговора
били су прописани на идентичан начин као у овом поступку јавне набавне. На основу
приказаних података може се утврдити да је уговор додељен понуђачу који има
седишта на територији Општине Аранђеловац и да 3 године уназад наручилац уговор
закључује са истим понуђаче и то „Ђорђе Цветковић ПР фарбарска радња „
Маракана сигнал“ Врбица Аранђеловац“.
Одговор: Доћи ће до измене конкурсне документације и рок за излазак на терен и
поправку оштећења биће промењен на 12 часова.
2. Питање:
Наручилац је у оквиру обрасца понуде са структуром цена за јавну набавку одржавање
вертикалне сигнализације ЈН 18/20, на страни 20/27 конкурсне документације у делу
„технички детаљи“ прописао између осталог и следеће:
Понуда обухвата и контролу стања вертикалне сигнализације на градским улицама
минимум три пута недељно и у обавези смо да примећене недостатке отклонимо
након одобрења Инвеститора.
У члану 2. ставу 1. модела Уговора као уговорну обавезу наручилац је прописао“
Извођење радова на вертикалној сигнализацији обухвата одржавање постојеће и
израду нове вертикале сигнализације на градским саобраћајницама и на локалним
путевима у сеоским месним заједницама на територији општине Аранђеловац у току
целе године, као и контролу стања вертикалне сигнализације на градским улицама
минимум три пута недељно“.
Прописани захтев да понуда обухвата контролу стања вертикалне сигнализације на
градским улицама минимум три пута недељно и да је понуђач дужан да примећене
недостатке отклони одмах након одобрeња инвеститора, није у складу са чланом 9.
ЗЈН – начелом економичности и ефикасности по којем је наручилац дужан да се
поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и на начин
прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење
јавних набавки. Из садржине модела уговора произилази да се уговор односи на
извођење радова вертикалне сигнализације у току целе године и да је понуђач врши
контролу стања вертикалне сигнализације на градским улицама минимум три пута
недељно. На овај начин наручилац прописује обавезу понуђачима да обилазе градске
улице три пута недељно иако можда за тим нема потребе, што за понуђача
представља додатни трошак да контролише стање вертикалне сигнализације за
време трајања уговора од годину дана. Контрола стања вертикалне сигнализације
представља обавезу наручиоца као инвеститора, који је дужан да по утврђеном
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стању вертикалне сигнализације позове понуђача да у складу са одредбама уговора
замени вертикалну сигнализацију и поправи оштећену сигнализацију. Предмет јавне
набавке је услуга уградње вертикалне сигнализације али не и контрола стања
вертикалне сигнализације. Наручилац јавну набавку спроводи сходно својим
објективним потребама и контрола стања вертикалне сигнализације не може бити
прописана као обавеза понуђача зато што наручилац процењује коју вертикалну
сигнализацију треба заменити, а коју не. Увидом у образац структуре цена може се
утврдити да наручилац није прописао као услугу контрола стања вертикалне
сигнализације. Ако је иста у логичкој вези са предметом јавне набавке наручилац је
био дужан да пропише као посебну позицију у обрасцу структуре цена – контрола
стања вертикалне сигнализације и да објави пројекат о саобраћајној сигнализацији
како би понуђачи били упознати са саобраћајном сигнализацијом на територији
Општине Аранђеловац и формирали цену која би за њих била исплатива. И да није
ограничена конкурсна документација захтевима и уговорним одредбама описаним у
питању бр. 1, овакв захтев би понуђачима који нису са територије Општине
Аранђеловац проузроковао велике трошкове који су имајући у виду предмет јавне
набавке неоправдани, јер би били у обавези да три пута недељно на пример из
Суботице, Сомбора, Новог Сад, Рашке или Врања, долазе у Аранђеловац да
контролишу стање вертикалне сигнализације. И овај захтев је у супротности са
чланом 10. и чланом 12. ЗЈН јер ограничава конкуренцију и даје предност понуђачима
са територије Општине Аранђеловац. Овако постављен захтев био је прописан и у
конкурсним документацијама из 2016,2017,2018 године ( подаци приказани у питању
бр 1). Уговор је у предметним поступцима јавних набавки наручилац закључио са
понуђачем „Ђорђе Цветковић ПР фарбарска радња „ Маракана сигнал“ Врбица
Аранђеловац“. Наведено доказује да предметну јавну набавку може да реализује само
понуђач са територије Општине Аранђеловац који за понуђену цену услуге врши
контролу стања вертикалне сигнализације 3 пута недељно.
Из свега напред изнетог може се утврдити да је наручилац повредио одредбе члана 10
и 12. ЗЈН, те молимо наручиоца да технички детаљ (захтев) и став 1. Члана 2.
Модела уговора који се односи на обавезу понуђача да врши контролу саобраћајне
сигнализације три пута недељно, избрише из конкурсне документације јер овакав
захтев нарушава основна начела јавних набавки и то начело обезбеђења конкуренције
и начело једнакости понуђача.
Одговор: Доћи ће до измене конкурсне документације и наведена обавеза за извршиоца
ће бити укинута.
3. Питање:
Наручилац је у оквиру обрасца понуде са структуром цена за јавну набавку одржавање
вертикалне сигнализације ЈН 18/20, на страни 20/27 конкурсне документације у делу
„технички детаљи“ прописао између осталог и следеће:
У обавези смо да поседујемо или користимо простор за складиштење саобраћајних
знакова, стубова и друге саобраћајне опреме коју преузмемо од Наручиоца на
територији општине Аранђеловац и у сваком тренутку омогућимо контролу предате
саобраћајне опреме од стране Надзорног органа Молимо наручиоца да појасни захтев
који се односи на поседовање или коришћење простора за складиштење саобраћајних
знакова. Из садржине конкурсне документације је нејасно да ли понуђач мора да
поседује или користи простор за складиштење саобраћајних знакова на територији
Општине Аранђеловац, или може да поседује или користи простор за складиштење
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на територији Републике Србије у који ће складиштити саобраћајне знакове, стубове
и другу саобраћајну опрему коју преузима од наручиоца чије седиште је на територији
Општине Аранђеловац?
Напомињемо да прописивање обавезе да понуђач поседује или користи простор за
складиштење саобраћајних знакова, стубова и друге саобраћајне опреме на
територији Општине Аранђеловац, представљало би повреду члана 12. Става 1. ЗЈН
јер би такав услов представљао територијалну дискриминацију понуђача. Овај услов,
такође, изазива и непотребне трошкове за потенцијалне понуђаче, који су у обавези
да закупљују складишта, а не знају ни да ли ће добити уговор и унапред
дисквалификује све понуђаче који немају седиште на територији Општине
Аранђеловац или не поседују простор за складиштење на територији Општине
Аранђеловац. Такав захтев имао би за последицу и повреду члана 10. Става 2. ЗЈН
начела обезбеђења конкуренције, јер би дискриминаторским условом ограничио
конкуренцију. За реализацију јавне набавке је без значаја на чијој територији општине
се налази складишни простор понуђача. Чланом 61. Ставом 1. ЗЈН прописано је да је
наручилац дужан да сачини конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње
могу да припреме и поднесу прихватљиву понуду. Молимо наручиоца да појасни напред
наведени захтев како би понуђачи могли да припреме и поднесу прихватљиву понуди и
како касније у поступку стручне оцене понуда конкурсна документација не би
стварала недоумице и била тумачена на штету понуђача?
Одговор: Доћи ће до измене конкурсне документације и наведени услов ће бити обрисан.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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