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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ број 1 
ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕМЕНАТА ГОРЊЕГ СТРОЈА ПРУГА, У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ, БР. 32/2019 
 
Потенцијални Понуђач је поставио питања и у целости их наводимо: 
 
Питање 1:  
„Pitanje/nepravilnost 1: 
 
Na stranama 3. i 4. Vaše konkursne dokumentacije ( kao i u daljem tekstu-Tehnička specifikacija i sl.) 
navodite da je predmet javne nabavke-nabavka elemenata gornjeg stroja pruge. U daljem tekstu, kroz čak 
40(1?) tačaka opisujete detaljnije ovaj predmet javne nabavke. 
 
Ovim putem ukazujemo Naručiocu da se radi o velikom broju sasvim različitih elemenata, koje NE MOŽE 
isporučiti samostalno niti jedan ponuđač. Naime, analizom navedenih 40 tačaka ove specifikacije ustanovili 
smo da se radi o delovima koji se odnose na: šine, kolosečni pribor, skretnice, izolovane sastave i sl....koji 
se ne mogu nabavljati u jedinstvenom postupku javne nabavke. 
 
Naime, članom 64. stav 4. Zakona o javnim nabavkama ( u daljem tekstu: ZJN) je predviđeno da je 
istovrsna javna nabavka nabavka koja ima istu ili sličnu namenu, pri čemu isti ponuđači u odnosu na 
prirodu delatnosti koju obavljaju mogu da je ispune. 
 
U konkretnom slučaju- nesporno je da navedenih 40 tačaka koje je Naručilac naveo u svojoj konkursnoj 
dokumentaciji u celini gledano predstavljuju nabavku elemenata gornjeg stroja pruge, međutim isto tako je 
nesprono da jedan ponuđač-samostalno- ne može isporučiti svih 40 zahtevanih stavki! 
 
Iz svih iznetih razloga, predlažemo Naručiocu da izvrši izmenu svoje konkursne dokumentacije, te da 
predmetnu javnu nabavku ne sprovodi kao jedinstvenu, već da je podeli u nekoliko partija- posebnih 
istovrsnih celina. Takođe, predlažemo Naručiocu da minimalno formira sledeće partije: 
-šine; 
-kolosečni pribor/materijal; 
-izolovani sastavi; 
-skretnice. 
 
Kao prilog/dokaz ovih naših tvrdnji navodimo da je u svojoj tehničkoj specifikaciji sam Naručilac izvršio 
neku vrstu podele, te tako navodi posebne tehničke zahteve za pozicije: 1-14 ( kolosečni materijal), 15 
(šina tip 49E1), 16 i 18 ( sintetičke šinske podloške), 19-31 ( izolovani sastavi „L“ za šinu), 32 i 33 ( 
skretnice), 34-37 ( plastična vezica i međušinska izolacija). Za sve njih je propisao posebne tehničke 
zahteve, način dokazivanje, tehničke crteže i sl. 
 
Dakle, sasvim je jasno da se radi o delovima koji u celini zaista predstavljaju nabavku elemenata gornjeg 
stroja pruge, ali da se radi o veoma raznovrsnim elemntima koje ne može ponuditi samo jedan ponuđač. 
 
Teoretski, jedan ponuđač ovo može ponuditi samo ukoliko je znatno ranije ( i pre samog objavljivanja ove 
konkursne dokumentacije) bio upoznat sa koncepcijom ovakve nabavke, u šta ne želimo da verujemo... 
 
Podsećamo Naručioca da je dužan da u predmetnom postupku javne nabavke obezbedi konkurenciju 
među ponuđačima, te da jednako tretira sve ponuđače i obezbedi da se nabavka sprovede na 
najekonomičniji način. Ovakvim „konceptom“ nabavke Naručilac čini upravo suprotno; maksimalno 



 

 

ograničava konkurenciju među ponuđačima, pri čemu će, sve i da dobije neku ponudu, dobiti daleko 
nepovoljnije uslove/cenu nego ukoliko bi nabavku podelio u partije...“ 
 
Одговор Комсије: 
Конкурсна документација и Позив за достављање понуда сачињен је на основу ЗЈН. Наручилац је 
одредио процењену вредност за ЈН 32/2019 на основу претходних набавки и анализе тржишта, а 
према својим потребама. Такође, у Конкурсној документацији и Позиву за достављање понуда, 
Наручилац је навео ОРН 34946000 – материјал и делови за изградњу железничких колосека, што 
представља доказ да Наручилац набавља истоврсна добра (потенцијални понуђач у свом питању не 
негира ову чињеницу). ЗЈН члан 81. предвиђа да Понуђач може поднети и заједничку понуду. 
Комисија сматра да нема основу за изменом Конкурсне документације. 
 

Питање 2:  
„Pitanje/nepravilnost 2: 

 
Naručilac u svojoj konkursnoj dokumentaciji u okvi tehničkog kapaciteta zahteva i sledeće: 
 
„Ponuđač treba da raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom, odnosno ponuđač u ponudi mora 
dostaviti potvrdu najmanje jedne železničke uprave članice UIC ili „Infrastrukture železnica Srbije“ a.d. da je 
kolosečni materijal...koji je predmet ove javne nabavke ugrađivan i da funkcioniše bez primedbi na mreži te 
uprave.“ 
 
Skrećemo pažnju Naručiocu da je , zbog sezone godišnjih odmora članica UIC veoma otežano dobijanje 
odgovarajućih podataka i/ili referenci, budući da se članovi menadžmenta ovlašćeni za davanje/potpisivanje 
referenci nalaze na godišnjim odmorima. 
 
Budući da Naručilac jeste odredio rok za podnošenje ponuda koji je u skladu sa ZJN, ali nije primenjiv u 
praksi iz gore navedenog razloga- predlažemo Naručiocu da produži rok za dostavljanje ponuda za 
nekoliko dana kako bi svi potencijalni ponuđači mogli da pribave odgovarajuće potvrde od članica UIC kod 
kojih su realizovali određene poslove.“ 

 
Одговор Комсије: 
Наручилац је одредио рок за достављање понуда у складу чланом 95. ЗЈН. 
Нема измена и допуна Конкурсне документације. 

 
 

 
Комисија за јавну набавку бр. 32/2019 

 


