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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-333/2018-IV
Датум: 10.09.2018. године
Апатин
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и
14/2015, 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Апатин објављује:
Oдговор на допис са примедбама
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 41/2018
Додатне информације и појашњења
Потенцијалн понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке услуга дана
10.09.2018. године доставио Захтев за додатним информацијама:
Поводом ЈН број 41/2018 „КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ К.О.
КУПУСИНА, ОПШТИНА АПАТИН“ која је у току, имам захтев за додатним појашњењем конкурсне
документације, како следи:
У конкурсној документацији стоји на:
Страни 8
3. Да располаже неопходним кадровским капацитетом – под неопходним кадровским капацитетом сматра
се да понуђач пре објављивања јавног позива има у радном односу на неодређено време најмање:
- 2 лица геодетске струке са мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
односно са основним студијама у трајању од најмање четири године у складу са прописима који су
важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, специјалистичким струковним студијама
у укупном трајању од најмање четири године, са лиценцом РГЗ-а првог реда, који морају бити наведени у
Решењу РГЗ-а,
- 4 стално запослена геодетска стручњака, који морају бити наведени у Решењу РГЗ-а (геодетски
стручњаци у складу са Законом о државном премеру и катастру су и лица геодетске струке без геодетске
лиценце која код понуђача учествује у обављању послова за које понуђач – геодетска организација има
лиценцу за рад).
- 2 дипломирана пољопривредна инжењера, који морају бити наведени у Решењу РГЗ-а, са важећом
Лиценцом ИКС број 376 и 476.
Страни 9:
4. Да понуђач има уведен и сертификован систем квалитета према стандарду ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 и OHSAS 18001:2007. који обухвата геодетске послове.
5. Понуђач је у обавези да изврши обилазак КО Купусина у организацији наручиоца и упозна се са
тереном, техничком спецификацијом и документацијом, а Наручилац је у обавези да му изда Потврду о
обиласку наручиоца и КО Купусина, која је саставни део предметне конкурсне документације. Особа за
контакт и обилазак: Жељко Киш, телефон: 025/772-122 лок.559.
ПИТАЊЕ 1:
Зашто се тражи да дипломирани инжењери пољопривреде поседују важеће лиценце ИКС 376 и 476, када
за послове кататарског класирања и комасационе процене по Члану 17, Тачка 6 Закона о државном
премеру и катастру, то није потребно. Вероватно сте то грешком ставили било би пожељно да се то
избрише и да остане:
- 2 дипломирана пољопривредна инжењера, који морају бити наведени у Решењу РГЗ-а

Јавна набавка услуга – 41/2018

ПИТАЊЕ 2:
Сматрамо да је довољан број геодетских стручњака 2, и да је неоправдано наведен велики број геодетских
стручњака 2 са лиценцом првог реда +4 без лиценце.
ПИТАЊЕ 3:
4. Да понуђач има уведен и сертификован систем квалитета према стандарду ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 и OHSAS 18001:2007. који обухвата геодетске послове.
Зашто је то постављено као додатни услов? Да ли је Општина Апатин такође сертификована према ИСО
стандарду, у колико јесте онда је овај услов оправдан, ако не, овај услов је дискриминишући за геодетске
организације које имају издато овлашћење од стране Републичког геодетског завода, а нису
сертификоване ИСО стандардима.
ПИТАЊЕ 4:
Зашто је неопходно да понуђач буде у обавези да изврши обилазак терена и да му Наручилац изда
потврду. На овај начин се формира списак евентуалних понуђача, који може да доспе у јавност и отвара
могућност подношења зависних понуда. Сматрамо да ово треба да се имени и да стоји:
5. Понуђач може да изврши обилазак КО Купусина у организацији наручиоца и упозна се са тереном,
техничком спецификацијом и документацијом. Особа за контакт и обилазак: Жељко Киш, телефон:
025/772-122 лок.559.
Одговор:
Понуђач остаје при свим додатним условима које је тражио у конкурсној документацији.
Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у
погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у
виду предмет јавне набавке.
Смисао додатних услова (у техничким спецификацијама, као елемент критеријума или као додатни
услов), јесте основано ограничавање конкуренције, прилагођено објективним потребама наручиоца и
предмету набавке.
Пре постављања свих додатних услова, треба испитати тржиште и видети колико потенцијалних понуђача
поседују оно што се тражи и да ли је то неопходно, или да ли је:
- у складу са предметом конкретене набавке
- представља објективну потребу наручиоца
У том случају не мора да их испуни сваки понуђач, тј. тада нису дискриминаторски, тј. наручилац може
да докаже да услови не дискриминишу понуђаче (треба одговорити на питање зашто нпр. не може бити
шире постављен услов), да ли је одређен услов неопходан ( нужан, потребан-нпр. брзина набавке,
смањење трошкова, даје квалитет…) и да ли је у логичкој вези са набавком – да ли докази на које се
наручилац позива могу то доказати.
Такође у складу са чланом 81. Закона о Јавним набавкама, имате могућност да поднесете Заједничку
понуду, те на тај начин испуните тражене додатне услове.
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