РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Општинска управа Лајковац
Број: 404-74/IV-17
Датум: 13.04.2017. године

Општина Лајковац – Општинска управа Омладински трг бр 1 14224 Лајковац
Тел: 014/3431-108, факс: 014/3433-332
Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈНМВ бр 46/17 Чишћење
главног канала Словац-Придворица
ПИТАЊЕ:
Поштовани,
1.Као доказ испуњености обавезних услова тражи се (на страни 9 конкурсне докуменатције)
поседовање одговарајуће лиценце у складу са чланом 112. Закона о водама и Правилником о
условима у погледу
техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске
оспособљености за обављење послова управљања водама, као и начину вођења евиденције издатих
и одузетих лиценци.
Сматрамо да за извођење радова на чишћењу канала Словац-Придворица (као водотока у
надлежности локалне самоуправе који није категорија водотока која би захтевала поседовање
поменуте лиценце за извођење радова на чишћењу ) није неопходно поседовање поменуте лиценце
и да овакав захтев у конкурсној документацији нема законског основа.
2.Имајући у виду да сте у предмеру и предрачуну дали јединичне цене ( са чим се први пут
срећемо ) наше питање је: да ли сви понуђачи треба да прихвате дате цене или можда могу да
унесу ’’своје’’ цене?
ОДГОВОР:
1. Наручилац је у конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности тражио да
понуђач мора поседовати важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама „Службени
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), односно важећу и одговарајућу лиценцу, у складу
са чланом 112. Закона о водама (''Службени гласник РС'', бр.30/2010 и 93/2012) и
Правилником о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе
и кадровске оспособљености за обављање послова области управљања водама, као и
начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци (''Службених гласник
РС'',бр.23/2012 и 57/2013).
Радови на чишћењу главног канала Словац-Придворица нису у надлежности локалне
самоуправе већ су у надлежности ЈВП „Србијаводе“ и спадају у категорију водотокова која
захтева поседовање горе поменуте лиценце. Спровођење предметне јавне набавке од
стране Општинске управе Лајковац одобрено је Споразумом између ЈВП „Србијаводе“ и
Општинске управе Лајковац
На основу свега горе изнетог Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације
тј понуђачи остају у обавези да уз понуду доставе и важећу лиценцу.

2. Наручилац је приликом припреме јавне набавке мале вредности бр 46/17 Чишћење главног
канала Словац-Придворица користио као модел конкурсну документацију од другог
Наручиоца уподобљавајући је са својим обавезним и додатним условима. Приликом
припреме догодио је се пропуст у виду Ваших навода у питању број 2. тј Наручилац од
којег је коришћена као модел конкурсна документација је направио пропуст тј техничку
грешку уписавши јединичне цене у свој предмер и предрачун радова.
Приликом расписивања и објављивања јавне набавке Комисија за јавну набавку мале
вредности бр 46/17 Чишћење главног канала Словац-Придворица је пропустила да
избрише унете јединичне цене.
На основу свега изнетог Наручилац овом приликом се јавно извињава свим потенцијалним
понуђачима због начињене техничке грешке и извршиће Прву измену конкурсне
документације у вези са којом ће се у складу са Законом о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/15, 14/15 и 68/15) уредно продужити рок за подношење понуда.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку мале вреднсоти бр 46/17 Чишћење главног канала Словац-Придворица
Датум: 13.04.2017. године

