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Предмет:  Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-

34/2019-01: Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода у 

насељима општине Мали Иђош 

ПИТАЊЕ 1:  

 

Молимо Вас да аргументовано образложите из ког разлога тражите извршене услуге 

сервиса и одржавања најмање три постројења за пречишћавање комунално отпадних вода 

јер сервис и одржавање постројења није у обиму испоруке по овој јавној набавци. 

Посебно напомињемо да приликом одређивања додатних услова Наручилац мора да води 
рачуна да они морају бити одређени тако да не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој 

вези са предметом јавне набавке сходно члану 76. Закона о јавним набавкама. Изградњу и 
пуштање у рад постројења, и одржавање и сервис постројења не морају да раде иста 

предузећа и у већини случајева у Србији ове послове преузимају надлежна јавна 
предузећа. Постављањем овог услова, односно увођењем обавезе поседовања референци у 

услугама које нису предмет јавне набавке ограничава се конкуренција и крше се одредбе 
члана 10. Закона о јавним набавкама.  

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:  

Наручилац је у обавези да захтева додатне услове, који су у логичној вези са 

предметом јавне набавке. У делу 9. Остало позиција 5 обухвата израду упутства рад и 
одржавање и пробни рад, односно одржавање изграђеног постројења у периоду од 6 

месеци, што је разлог зашто Наручилац захтева извођача који има искуства са истим. 

Указујемо да Закон о јавним набавкама дозвољава да се понуда подноси у виду групе 

понуђача, те да се тиме омогућава што већа конкуренција, јер је у овом случају 

потребно, али и довољно да само један члан групе понуђача има искуство у одржавању 

постројења. Корисници, односно Инвеститори, која су јавна предузећа углавном у виду 

јавних набавки ангажују за пружање услуга одржавања постројења на годишњем нивоу 

пружаоце таквих услуга, јер нису у могућности да те услуге врше сами. Сагледавајући 

претходно наведено Наручилац остаје при првобитно постављеном додатном услову 
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