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БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:ЈН 03/19 

Датум: 23.12.2019. 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРАМЦИЈЕ /ПОЈАШЊЕЊЕ  У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

БР. 2 

На основу чл. 54 и 63 Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15), Комисија 

за јавну набавку бр. ЈН 03/19: Набавка техничких и саветодавних услуга за пројекат београдског метроа, на 

захтев заинтересованог лица даје додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде. 

У наставку су питања заинтересованог лица и одговори  Комисије за јавну набавку (у наставку Комисија) : 

Поштовани,  

Молимо Вас за следећа појашњења конкурсне документације за “Набавку техничких и саветодавних услуга 

за пројекат београдског метроа”, бр. ЈН 03/19.   

Питање 1:  

Наручилац је конкурсном документацијом као рок за предају понуда одредио 13.01.2020. године. 

Имајући у виду: 

• Да се набавка одвија у складу са законодавством Републике Србије које подразумева предају великог 

броја потвда и административне документације која се односи на Понуђача и кључне експерте; 

• Наступајуће божићне и новогодишње празнике, а чији се периоди не подударају у католичким 

земљама и  Републици Србији, те се надовезују један на други; 

• Да услед празника надлежне установе за издавање захтеваних потврда неће радити; 

• Да се понуда предаје на српском језику, што у случају страних Понуђача захтева превођење 

целокупне документације; 

• Да је велики број запослених који учествују на припреми понуде на празничном колективном 

годишњем одмору, а све у циљу обезбеђивања конкуренције и омогућавања припреме квалитетне понуде са 

високо квалификованим кључним експертима, љубазно Вас молимо да продужите рок за предају понуда за 

још најмање 30 дана.  

 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Наручилац је дана 20.12.2019. године објавио обавештење о продужењу рока за 

достављање понуда, нови рок за достављање понуда је 27.01.2020. године до 11,30 

Питање 2: 

На страни 6. Конкурсне документације, у оквиру тачке 3.3. „Дефинисање елемената даље реализације 

пројекта на основу израђене Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на 

животну средину“ као један од задатака Извршиоца наведена је и Припрема докумената за потребе уговарања 

услуга и радова за изградњу. Молимо Вас за појашњење да ли овај задатак подразумева припрему тендерске 

документације за набавку Извођача радова за изградњу метроа и припрему тендерске документације за 

набавку услуга вршиоца Стручног надзора? 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Обавеза Извршиоца услуге по уговору који ће бити закључен у предметној јавној 

набавци ће бити да пружа Наручиоцу помоћ код припреме  тендерске документације за набавку услуга и  

радова за изградњу метроа, али не и код набавке услуге Стручног надзора.  

Питање 3: 

Молимо Вас за појашњење да ли ће се лице које закључи Уговор за предметну јавну набавку број 03/2019 

налазити у сукобу интереса да учествује као Понуђач у поступку набавке за Извођача радова, односно 

Вршиоца услуга стручног надзора на пројекту изградње предметне деонице београдског метроа?  



ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Сукоб интереса у смислу Закона о јавним набавкама постоји када однос представника 

наручиоца и понуђача може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне 

набавке, односно:  

1) ако представник наручиоца или са њим повезано лице учествује у управљању понуђача; 

2) ако представник наручиоца или са њим повезано лице поседује више од 1 посто удела, односно акција 

понуђача;  

3) ако је представник наручиоца или са њим повезано лице запослено или радно ангажовано код понуђача 

или са њим пословно повезано.  

Имајући у виду одредбу Закона, у наведеном случају неће постојати сукоб интереса.  

Међутим, по важећем закону,  обавеза је Наручиоца да обезбеди заштиту интегритета поступка. Према чл. 

23 Закона о јавним набавкама: Лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми документације 

или њених делова и са њим повезано лице не може наступати као понуђач или подизвођач понуђача, нити 

може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде. У том случају наручилац 

је дужан да одбије понуду .  

Да ли  постоји повреда заштите интегритета поступка, Наручилац ће ценити  код сваког поступка набавке, у 

зависности од конкретног поступка набавке.   

Питање 4: 

На страни 9. конкурсне документације тачка 5.2. „Експерти који нису кључни“ наведено је да „Наручилац 

може да предложи другачији састав тима не кључног (осталог особља)“. Молим Вас за потврду да је услед 

техничке грешке на овом месту уместо термина „Извршилац услуге“ погрешно употребљен термин 

„Наручилац“. 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ:Да грешка је, треба да стоји Извршилац 

Питање 5: 

С обзиром на следеће недоследности уочене у конкурсној документацији, одељак III Пројектни задатак, тачка 

5:  

• Страна 8 конкурсне документације, тачка 5.1 Кључни експерти – „Извршилац услуге може предвидети 

дуже ангажовање, као и предложити другачији састав некључног особља, док је обавезно да тим има минимум 

5 кључних експерата.“ 

• Страна 9 конкурсне документације, тачка 5.2 Експерти који нису кључни (остали експерти) – 

„Процењено време ангажовања некључних експерата у току уговореног периода је 700 човек дана.“ 

• Страна 9 конкурсне документације, тачка 5.2 Експерти који нису кључни (остали експерти) – 

„Наручилац може да предложи другачији састав тима некључног (осталог особља), што је потребно да наведе 

у свом предлогу, али је неопходно да у обрасцу структуре цене задржи планирани укупан број дана 

ангажовања како би било могуће вршити адекватно поређење приспелих понуда.“ 

Молимо Вас за појашњење да ли је Понуђач овлашћен да мења процењен број дана за кључне експерте 

појединачно и укупан број дана ангажовања некључних експерата?  

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ:  

Извршилац не може да мења укупан број дана експерата, може да ангажује неког од  некљчних експерата 

које није предвидео Наручилац, али у оквиру 700 човек дана.  

Питање 6:  

На страни 9 конкурсне документације, тачка 5.1 „Кључни експерти“, наведено је да Понуђач може да једног 

експерта именује за руководиоца или предложи руководиоца као петог експерта. На страни 14. конкурсне 

документације одељак ИВ „Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним 



набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ у тачки 7. „Кадровски капацитет“ као услов је 

наведено да Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, тако што на дан отварање понуде има 

запослених или радно ангажованих минимум 5 кључних експерата. Молим Вас за потврду нашег разумевања 

да ће Понуђач, уколико именује једног од кључних експерата за руководиоца, испуњавати додатни услов који 

се односи на кадровски капацитет и у случају да на дан отварања понуда има 4 запослена, односно на други 

начин радно ангажована, минимум 4 кључна експерта. 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ: Понуђач мора да на дан отварања понуда има 5 укупно запослених, односно 

ангажованих кључних експерата и то: 4 кључна експерта и вођу тима као петог експерта.  

 

Ова појашњења чине саставни део Конкурсне документације 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

 


