Република Србија
Министарство заштите животне средине

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 404-02-16/ 1/2018-06
Београд, 02.03.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН ОП 03/2018, за набавку
резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ државне мреже за праћење
квалитета ваздуха и занављање опреме за узорковање ваздуха, на захтев
заинтересованог лица, даје
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Пет дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у
писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а
Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно
појашњења:
ПИТАЊЕ 1: Додатни и остали услови за учешће из члана 76 ЗЈН
а) да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: - неопходан пословни
капацитет – да је у претходне три године (2015, 2016 и 2017) имао реализована
минимум три уговора о одржавању истог или сличног система АМСКВ на територији
Републике Србије у минималном износу по уговору од 5.000.000,00 без ПДВ-а
2.1. Додатни услов из члн 76 ст. 2 Закона – Потребни пословни капацитети:
а) да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом – неопходан пословни
капацитет – да је у претходне три године (2015, 2016 и 2017) имао реализована
минимум три уговора о одржавању истог или сличног система АМСКВ на територији
Републике Србије у минималном износу по уговору од 5.000.000,00 без ПДВ-а
Доказ 2.1. а – Оверене потрврде од стране наручилаца о извршењу уговора о
одржавању АМСКВ опреме реализоване у последње три године (2015, 2016 и 2017) у
минималном износу од 5.000.000,00 по уговору
Уговорни орган у тендерској документацији као додатни услов за учешће из члана 76.
ЗЈН као неопходни пословни капацитет захтева минимум 3 реализована Уговора о
одржавању истог или сличног система АМСКВ на територији Републике Србије у
минималном износу по уговору од 5.000.000,00 без ПДВ-а узимајући у обзир да је у
питању отворени поступак, евидентно је да се ради о дискриминишућем услову јер је
референца територијално ограничена на простор Србије, те нам овако постављен захтев
директно онемогућава учествовање у наведеном поступку. Поред наведеног
констатујемо да у отвореном поступку није дозвољено финансијски ограничавати
рефенцу што је у горе наведеном услову учињено.
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ПИТAЊE 2: Средства финансијског обезбеђења
У случају доделе уговора у предметном поступку јавне набавке, понуђач коме буде
додељен уговор је дужан да приликом закључења, као средство финансијског
обезбеђења достави наручиоцу:
1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла,
прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем, у износу од 10%
(опционо 15 %, за случај предвиђен чланом 83. ЗЈН) од укупне вредности уговора без
ПДВ.
2. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за повраћај аванса, прописно
потписану и оверену, са меничним овлашћењем за повраћај аванса, у износу који
одговара вредности аванса из овог уговора увећаног за вредност ПДВ-а.
Уз одговарајућу меницу Добављач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и
подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично
овлашћење),
- фотокопију Картона депонованих потписа,
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање
понуђача),
- фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке.
Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије и мора имати клаузулу да је „наплатива на први позив, без
приговора, неопозива и безусловна“. Меница мора бити оверена печатом и потписана
од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо.
Наручилац ће уновчити наведено средство обезбеђења у случају да Добављач не
извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен одредбама овог
Уговора.
Обзиром да наша фирма има седиште у БИХ и није у могућности да региструје меницу
у НБС, а у конкурсној документацији није остављена могућност достављања неког
другог облика средства финансијског обезбеђења, те нам овако постављен захтев
директно онемогућава учествовање у наведеном поступку.
Питање 3: СПЕЦИФИКАЦИЈА
Изабране АМСКВ станице државне мреже (са параметрима) за одржавање и
сервисирање у 2018 години:
SERVISNI -ZAMENSKI KOMPLET
80
81
82
83
84

Analizator za kontinualno merenje sumpordioksida-prilog 1
Analizator za kontinualno merenje azotovih oksida-prilog 1
Analizator za kontinualno merenje prizemnog ozona-prilog 1
Meteo senzor sa 5 parametara-prilog 1
Data loger za akvizicuju parametara -prilog 1

1
1
1
1
2
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85

Standardni referentni uzorkivac vazduha za gravimetrijsko određivanje
masenih koncentracija suspendovanih čestica PM10 I Pm 2,5 u svemu
prema zahtevu iz Priloga 2

2

86

Automatski analizator suspendovanih cestica PM 10,PM2,5; u svemu prema
zahtevu iz priloga 1

1

У делу спецификације који смо приложили тражена је набавка нових анализатора.
Обзиром да се ради о набавци нове опреме а не набавци резервних делова и сервису већ
постојеће реч је о различитим врстама набавке, те би део набавке који се односи на
анализаторе требало пребацити у нови лот.
Имајући у виду да је отворени поступка у којем сва заинтересована лица могу поднети
понуду, молимо вас да нам у складу са ЗЈН а посебно у складу са чланом 10 Закона
(начело обезбеђивања конкуренције) омогућите неограничавајуће учешће у поступку,
на начин да кроз измену конкурсне документације уведете нови облик СФО (банковне
гаранције) и прилагодите захтеве који се односе на пословни капацитет на начин који
ће нам омогућити учествовање у наведеном поступку. Такође вас молимо да извршите
поделу набавке на партије, како би се одвојила набавка нових анализатора од замене
резервних делова и сервиса већ постојећих.
Напомињемо да је потребно извршити измену крајњег рока за доставу понуда.
ОДГОВОР 1: Наручилац је пословни капацитет поставио на начин који гарантује да ће
се предмет јавне набавке извршити на начин како је прописано одредбама конкурсне
документације у року од 24 сата од захтева наручиоца и у складу са правилима струке.
Референце су тражене за територију Републике Србије због специфичности извршења
предмета јавне набавке који подразумева и уградњу излазак на терен где потенцијални
понуђач који добије посао мора да влада материјом службености прелаза преко
приватних поседа, да благовремено прибави сагласности јавних предузећа носилаца
искључивих права на одређеним локацијама да консултује и поштује надлежностима
општинских и градских штабова за ванредне ситуације који очекују да посредно преко
министарстава добију од наручиоца податке о измереним вредностима ваздуха и то све
мора бити завршено ургентно како не би у дужем периоду било блокирано
контролисање загађења ваздуха у Републици Србији.
Све наведене логистичке препреке имају као проверено унапред познате и решене само
фирме које су извршавале предмет јавне набавке на територији Републике Србије.
Одговор 2: Отварањем пословног рачуна ваше фирме у било мојој пословној банци у
Републици Србији стичете право да региструјете и доставите меницу у свему у и на
начин како је конкурсном документацијом и тражено.
Одговор 3: Сервисни заменски анализатори нису предвиђени за фиксну уградњу у било
коју од постојећих 34 АМСКВ нити за формирање неке нове АМСКВ станице, већ су
предвиђени као сервисни уређај који би се спрам захтева и потреба наручиоца сервисно
монтирао у току трајања сервиса /калибрације…постојећег анализатора на самој
локацији. Заменски сет анализатора је предвиђен на уградњу на било којој локацији у
току трајања уговора, који ће се потом, након сервиса/ калибрације постојећег уређаја,
демонтирати и вратити у магацин наручиоца. Број монтажа и демонтажа самих
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заменских анализатора, као и место привремене уградње је недефинисан и зависиће
искључиво од самих реалних потреба наручиоца. Самим тим, привремена уградња,
демонтажа И повезивање заменских анализатора је неодвојиви део сервиса самих
АМСКВ станица, те је са становишта предмета јавне набавке подела по лотовима
нефункционална за самог наручиоца, али и за понуђаче јер не може бити дефинисано
место уградње, број монтажа и демонтажа било ког од заменских анализатора.
Предметном јавном набавком која није обликована у партије сви ти послови на
евентуалним монтажама и демонтажама сервисно заменских анализатора су
предвиђени позицијама редовног месечног одржавања као И евентуалним ванредним
сервисним изласком и на тај начин чине функционалну целину. Са становишта
економичности поступка набавке није целисходно ни поступак делити у партије јер би
се евентуални губици у мерењима параметара услед редовних и ванредних сервиса
постојећих анализатора у случају непостојања сервисно заменских анализатора
одразили на квалитет извештавања јавности Републике Србије о стању квалитета
ваздуха.
На основу свега наведеног конкурсна документација остаје непромењена и отварање
понуда ће се одржати дана 05.03.2018. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈН ОП
3/2018
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