
ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад
Сутјеска бр. 2
Нови Сад
данa:09.02.2018. године
дел. бр.: 869-1

 На основу члана 20. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) даје се
следећи одговор на питања у вези Конкурсне документције за јавну набавку добара – Покретне кошаркашке
конструкције, у отвореном поступку број  12/18-1, а које је постављено електронском поштом, од стране
заинтересованог понуђача, дана: 07.02.2018. године, у 13:20 часова.

ПРЕДМЕТ:  Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне
документације, ЈН бр. 12/18-1.

У вези са јавном набавком, број горњи, молимо Вас, да нам доставите додатне информације или
појашњења :

ПИТАЊЕ БРОЈ : 1
Разматрајући  предметну  конкурсну  документацију,  уочили  смо,  да  сте  у  поглављу:  “III  Врста,
техничке  карактеристике,  опис  добара,  обезбеђивање  гаранције  квалитета  и  сл.”,  определили
услов, да понуђено добро мора одговарати следећим стандардима:
    -  ФИБА Левел 1,
-  СРПС ЕН 1270:2009.

Да ли Наручилац прихвата, да понуђач, поред захтеваног СРПС ЕН 1270:2009, уместо њега, може
да достави СРПС ЕН 1270:2005 или ЕН 1270:2005, обзиром да је стандард идентичан? 

ПИТАЊЕ БРОЈ: 2
У делу конкурсне документације: “Упутство понуђачима како да сачине пинуду”, под тачком: “11.
Место и рок испоруке добара”, определили сте услов, да рок испоруке не може бити дужи од 10
дана од дана пријема писаног захтева наручиоца.
Сматрамо, да захтевани рок испоруке, који не може бити дужи од 10 дана, није реалан и да је
исувише кратак рок, обзиром да се ради о добрима која се увозе. 
Условом,  да  рок  не  може  бити  дужи  од  10  дана,  ствара  код  понуђача  утисак,  да
произвођач/понуђач, већ поседује предметна добра на стању.

Предлажемо Наручиоцу, да овај услов измени у конкурсној документацији, тако, што ће уместо
текста: “Рок испоруке не може бити дужи од 10 дана од дана пријема писаног захтева наручиоца”,
који ће брисати и повући из конкурсне документације, уписати следећи текст: “Рок испоруке не
може бити дужи од 30 дана од дана пријема писаног захтева наручиоца.”

ПИТАЊЕ БРОЈ: 3
У делу конкурсне документације: “Услови за учешће из члана 75. Закона о јавним набавкама и
упутство како се доказује испуњеност тих услова”, определили сте: “Додатни услови из члана 76.
ЗЈН”,  где  сте  у  оквиру  располагања  неопходним  финансијским  капацитетом,  под  Ред.  бр.  1.,
определили следећи услов:“Да је понуђач у претходне 3 обрачунске године (2015, 2016 и 2017.)
испоручио минимум 3 пара захтеваних кошаркашких конструкција на гурање са Фиба Левел 1
сертификатом.”   “Доказ:  Потврде  наручиоца  и  фотокопије  уговора  или  други  доказ  којим  се
потврђује испорука наведених добара.”

Због чега Наручилац захтева да  је  понуђаач у претходне 3 године  испоручио минимум 3 пара
идентичних покретних кошаркашких конструкција на гурање са Фиба Левел 1 сертификатом а да
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нигде није навео “или слично”?
Сматрамо да би био оптималан захтев да се уз понуду приложи одговарајући СРПС ЕН или ЕН
стандард а да се повуче из конкурсне документације захтев за референцу са ФИБА сертификатом,
те да понуђачи приложе референцу за класичне кошаркашке конструкције. Због чега мора бити
идентична кошаркашка конструкција ? Такође сматрамо да би сасвим у реду био захтев, да понуђач
докаже  да  је  у  претходне  3  године  испоручио  минимум  један  пар  класичне  кошаркашке
конструкције,  која  испуњава  тражени  СРПС  ЕН  или  ЕН  стандард.  Због  чега  не  би  могли
произвођачи/понуђачи да понуде кошаркашку конструкцију за коју имају производњу и који имају
ИСО 9001 стандард које се односи на производњу спортских реквизита ?
Ово из разлога,  што овај  услов који  сте  определили по питању референци,  у  Србији може да
испуни само један понуђач, чиме би знатно нарушили Начело обезбеђивања конкуренције.
Чланом 76. став 2. ЗЈН, прописано је, да 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. 

Дакле  и  у  ситуацији  када  наручилац  намерава  да  предвиди  неке  капацитете  као  услове  и  у
ситуацији када нема намеру да капацитете одреди као услове, цениће се да ли је то оправдано
имајући у виду предмет јавне набавке. Основни смисао прописивања додатних услова је да се исти
траже  само  када  су  заиста  неопходни  за  реализацију  јавне  набавке.  Приликом  одређивања
минималних капацитета понуђача као додатних услова, наручилац је дужан да води рачуна да тако
одређени услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Битно је да наручилац приликом дефинисања ових услова исто пропише тако да буду у складу са
предметом  конкретне  јавне  набавке  и да  заиста  представљају  објективне  потребе  наручиоца.
Сматрамо, да у предметном случају Наручилац тражи више него што је потребно, за предметну
јавну набавку.
Услов, да је понуђач у претходне 3 године испоручио минимум 3 пара захтеваних кошаркашких
конструкција на гурање са Фиба Левел 1 сертификатом, је више него што је то потребно. 

Поуздано  тврдимо,  да  овај  услов  може  да  испуни  само  један  понуђач  у  Србији.  Самим  тим,
уколико  остане  при  овако  високим  референцама,  Наручилац  долази  у  ситуацију  да  прекрши
основна  Начела  јавних  набавки,  нарочито  Начело  обезбеђивања  конкуренције,  неоправданим
коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.
Предлажемо  Наручиоцу,  да  у  овом  делу  додатних  услова  финансијског  капацитета,  измени
конкурсну документацију, на начин како би омогућио што је могуће већу конкуренцију у поступку
јавне набавке, што је и дужан. 
Уколико остане при овом услову, Наручилац ће потпуно ограничити конкуренцију, јер само један
понуђач у Србији може да испуни овај услов, што можемо и доказати.

Одговор наручиоца:
Наручилац је постављено питање примио електронском поштом, у среду 07.02.2018. године, у 13 часова и
20 минута. Наручилац је Конкурсном документацијом у тачки 14. (страна 9/33) одредио да заинтересовано
лице може у писаном облику путем поште, електронске поште или факсом сваког радног дана у периоду од
10.00 до 14.00 часова тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, а најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. На основу наведеног, постављено питање
има се сматрати као благовремено постављено питање. 

Одговор на питање бр. 1:

Стандард  СРПС ЕН 1270:2005 је идентичан траженом стандарду СРПС ЕН 1270:2009, те се као
такав може доставити уз понуду.
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Одговор на питање бр. 2:
Наручилац прихвата захтев заинтересованог понуђача да се рок испоруке добара измени, обзиром да је рок
опредељен конкурсном документацијом реално кратак. 
Наручилац ће изменити конкусрну документацију и определити рок испоруке добара на „30 дана од
дана пријема писаног захтева наручиоца“.

Одговор на питање бр. 3:
Наручилац  је  у  конкурсној  документацији  јасно  и  сходно  објективним  потребама  определо  захтев  да
покретне кошаркашке конструкције морају одговорати одређеном квалитету односно стандарду FIBA Level
1.
Кошаркашке организације  FIBA и ULEB правилима и пропозицијама за  такмичења у кошарци,  која  се
одигравају  под њиховом ингеренцијом,  прописују  коришћење кошаркашке конструкције  "LEVEL 1".  Са
овим  у  вези  наручилац  „Спортски  и  пословни  центар  Војводина"  Нови  Сад  приликом  организовања
поменутих такмичења има обавезу да користи наведене кошаркашке конструкције.
Наруцилац је увидом у правну праксу, одлуке Републицке комисије за заштиту права понуђача установио да
захтев од 3 (три) пара кошева у претходне 3 (три) године не представља претерану количину као додатни
услов у погледу Пословног капацитета. Жеља Наруциоца је да добије Извршиоца који је способан да у
кратком року који је предвиђен испоручи квалитетно добра која су предмет јавне набавке, а поготову кошева
који представљају најбитнији сегмент спортске хале на којима треба код Наручиоца у току 2018. године да
се одржи европско првентсво у кошарци. Како се ради о ФИБА кошевима и такмичење које је међународног
карактера, потребно је да понуђач поседује одређени квалитет, односно Пословни капацитет и да је већ
имао искуства у поставци оваквих кошаркашких конструкција. Напомињемо, да постоји велики ризик по
кориснике у самом објекту ако би дошло до уградње кошева који не поседују одређени квалитет и нису
уграђени од стране понуђаца који поседује искуство у томе. Не желимо ни да помислимо на ситуацију да
услед незнања или лоше уградње дође до оштећења у сали или повреде корисника. Такође, уколико се не
уграде сертификовани кошеви по захтеву организатора такмичења, наручилац губи право на одржавање
такве манифестације што чини не само пословни губитак за  наручиоца већ и озбиљну штету по углед
наручиоца и његовог оснивача (град Нови Сад). Првенствено из наведених разлога потреба Наручиоца је за
оваквим Пословним капацитетом. Управо и из тог разлога Наручилац је захтевао Пословни капацитет и то
не за 2 пара кошаркашких конструкција годишње (што представља предмет јавне набавке и што је уједно и
правна пракса) већ само на 1 пар ФИБА кошаркашких конструкција годишње у року који је предвиђен ЗЈН и
износи 3 године за добра. Увидом у потенцијалне понуђаче на њиховим сајтовима увидели смо да постоји
више понђјача који могу да задовоље овај критеријум и Наруцилац одговорно тврди да није фаворизовао
нити једног понуђача. 

Наручилац остаје при свом захтеву да понуђено добро мора одговарати стандаду „FIBA Level 1“, као и
да је понуђач у претходне 3 обрачунске године испоручио минимум 3 пара захтеваних кошаркашких
конструкција.

Комисија за јавну набавку
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