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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
07 БРОЈ 404- ЈН-164/19 
16.08.2019.ГОДИНЕ 
 
 
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА,ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ДОБАРА, СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА:ОГРЕВНО ДРВО ТВРДИ ЛИШЋАРИ И ОГРЕВНИ ПЕЛЛЕТ ПРВА КЛАСА 

ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА, ЈH 164/19 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац одговара на питања у отвореном поступку јавне набавке 
добара са закључењем оквирног споразума без поновног отварања конкуренције Огревно дрво тврди 
лишћари и огревни пеллет прва класа на начин како следи: 
 

ПИТАЊЕ 1: 
На страни 13/96 партија 3 дефинисали сте квалитет огревног пелета тако да сте параметар који се 
односи на влагу дефинисали као влага минимално 1%. Према стандарду ЕН ПЛУС А2 укупна влага је 
дефинисана ≥10%. Мислимо да је природније да укупну доставну влагу дефинишите ≤10% јер се тиме 
елиминишу пелети који имају влагу >10%, а на начин на који сте ви дефинисали укупну влагу може се 
појавити пелет са влагом >10% чиме не испуњавају тражени стандард ЕН ПЛУС А2 квалитета. 
 
ОДГОВОР: Количина влаге ( укупна доставна влага пелета): ≤10%. Наручилац ће у складу са 
одговором извршити измену конкурсне документације. 
 
ПИТАЊЕ 2: 
На страни 17/96 за дефинисали сте додатне услове који се односе на пословни капацитет те се под 
тачком 2.б захтева да понуђач поседује сертификат о испуњености стандарда SRPS ISO 9001 или 
одговарајући SRPS ISO 14001 или одговарајући, SRPS ISO 18001 или одговарајући. Да ли је 
достављање додатних услова напред наведених потребно или не са становишта предмета јавне набавке 
јер се наведеним угрожавају начела јавних набавки и то начело обезбеђивања конкуренције и начело 
једнакости понуђача. 
 
ОДГОВОР:  
Наручиоцу је у интересу да обезбеди сваком потенцијалном понуђачу могућност учествовања у 
предметном поступку. Како не би угрозио примену основних начела јавне набавке и то начело 
обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача Наручилац неће захтевати да понуђач 
поседује сертификат о испуњености стандарда SRPS ISO 9001 или одговарајући SRPS ISO 14001 или 
одговарајући, SRPS ISO 18001 или одговарајући ни за једну партију за коју су исти тражени. У складу са 
наведеним Наручилац ће  извршити измену конкурсне документације. 
 
ПИТАЊЕ 3:  
На страни 17/96 дефинисали сте додатне услове који се односе на кадровски капацитет где захтевате 
да понуђач располаже са најмање 10 запослених или ангажованих лица. Сматрамо да је овај захтев 
претеран имајући у виду предмет јавне набавке. 
 
ОДГОВОР: Наручилац остаје при захтеваном кадровском капацитету за партију 1. 
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ПИТАЊЕ 4: 
На страни 17/96 дефинисали сте додатне услове који се односе натехнички  капацитет где захтевате да 
понуђач располаже са минимално 5 камиона за испоруку предметног добра. Сматрамо да је овај захтев 
претеран имајући у виду предмет јавне набавке. 
 
ОДГОВОР: Наручилац остаје при захтеваном техничком капацитету за партију 1. 
 
ПИТАЊЕ 5:  
На страни 28 конкурсне документације у погледу цене у тачки 10.2 стоји „Цене су фиксне за цео 
период реализације предметне набавке“. Сугеришемо Наручиоцу да је предмет набавке такав да се 
јединичне цене мењају и потребно их је усклађивати у проценту у ком буду измењене цене по 
званичном ценовнику Понуђача,на основу чега ће Наручилац и Понуђач потписати анекс оквирног 
споразума и анекс  појединачно закљученог уговора. 
 
ОДГОВОР:  
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
Захтев који гласи „Цене су фиксне за цео период реализације предметне набавке“ се мења и гласи 
„Јединичне цене дате у понуди Понуђача у току периода реализације предметне набавке ће се 
усклађивати у проценту у ком буду измењене цене по званичном ценовнику Понуђача на основу чега 
ће Наручилац и Понуђач потписати анекс оквирног споразума и анекс појединачно закљученог 
уговора“. 
 
ПИТАЊЕ 6: 
У предметној јавној набавци пословни капацитет захтевано је SRPS ISO 9001 или одговарајући, SRPS 
ISO 14001 или одговарајући, SRPS ISO 18001 или одговарајући. Да ли прихватате неки други стандард 
који ће те сматрати као одговарајући? 
 
ОДГОВОР: 
Наручилац је у питању 2 дао одговор на постављено питање. Наручилац неће захтевати да понуђач 
поседује сертификат о испуњености стандарда SRPS ISO 9001 или одговарајући SRPS ISO 14001 или 
одговарајући, SRPS ISO 18001 или одговарајући ни за једну партију за коју су исти тражени. У складу са 
наведеним Наручилац ће  извршити измену конкурсне документације. 
 
ПИТАЊЕ 7:  
На страни 40. Конкурсне документације стоји рок испоруке за количине до 5м3 да не може бити краћи 
од 15 дана од дана пријема писаног захтева за испоруку. Овим захтевом Наручилац је дефинисао да 
рок испоруке за количине до 5м3 мора бити дужи од 15 дана. Да ли Наручилац остаје при 
дефинисаном року или је у питању грешка 
 
ОДГОВОР:  
Услед грешке врши се измена конкурсне документације. у делу који се односи на рок испоруке тако да 
исти гласи  
„рок испоруке за количине до 5м3  не може бити дужи од 15 дана од дана пријема писаног захтева за 
испоруку“ 

 
ПИТАЊЕ 8: 
За технички и кадровски капацитет навели сте да је потребно да понуђач поседује најмање 5 каминона 
за испоруку предметног добра и 10 запослених или ангажованих лица. Да ли то значи да у случају да 
понуђач подноси понуду за 1 и 2 партију треба да поседује 10 камиона и 20 запослених или је 
потребно да има 5 камиона и 10 запослених кумулативно за обе партије. 
 
ОДГОВОР: потребно је да има 5 камиона и 10 запослених кумулативно за обе партије. 
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Наручилац овим путем због техничке грешке врши измену дела конкурсне документације која се 
односи на начин плаћања „У року од 45 дана од дана пријема фактуре а након извршеног 
квалитативног и квантитативног пријама“  тако да исти гласи : „У року не дужем од  30 дана од дана 
испоруке а након извршеног квалитативног и квантитативног пријама“ . 
 
Наручилац овим путем врши измену Конкурсне документације и објављује нову важећу конкурсну 
документацију. 
 
Напомена: Конкурсна документација 22.07.2019. године објављена на порталу управе за јавне набавке  
и сајту МУП-а проглашава се неважећом.  
На Порталу управе за јавна набавке и сајту МУП-а дана 16.08.2019. године објављена је НОВА 
ВАЖЕЋА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА КОЈОЈ СУ ПОНУЂАЧИ У ОБАВЕЗИ ДА 
ДАЈУ СВОЈУ ПОНУДУ. 
Сва питања која буду постављена у вези са предметним поступком биће прикачена за Конкурсну 
документацију за НОВУ ВАЖЕЋУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ од 16.08.2019.године. 
 
У складу са чланом 63.став 5. ЗЈН врши се продужење рока за доставу понуда. Рок за преузимање и 
доставу понуде продужен је до 23.08.2019. године до 10,00 часова . Балговременом се сматра понуда 
која је примљена и оверена печатом пријема у писарници Министартсва најкасније до 10,00 часова 
последњег дана рока без обзира на начин на који је послата. Поступак отварања спровешће се 
23.08.2019. године у 12,00 часова у просторијама Министарства. 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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