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ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  
ЈН 40/17 УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА 

АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА У НОВОМ САДУ,БУЛЕВАР СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА 9. 
 

  У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованих 
лица, који гласи: 

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima i izmenama konkursne dokumentacije   br. 1 

U dodatnim uslovima pod rednim brojem 7. Poslovni kapacitet tačka 1. Zahtevate da je ponuđač izradio 
tehničku dokumentaciju za minimalno 20000m2 isprojektovanih objekata javne namene. 

Sa obzirom da je predmet nabavke izrada projekta za rekonstrukciju objekta površine 4093m2 uslov za 
izrađenu tehničku dokumentaciju 5 puta veće površine isprojektovanih objekata je diskrimintarski i 
smatramo da je ovakav kriterijum suprotan Zakonu o javnim nabavkama te da se ovim uslovom krši 
načelo obezbeđivanja konkurencije i načelo jednakosti . 

 Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima i izmenama konkursne dokumentacije br. 2 

U dodatnim uslovima pod rednim brojem 7. Poslovni kapacitet  Tačka 2.  Zahtevate da je ponuđač 
izradio tehničku dokumentaciju za minimalno dva projekta zdravstvene namene od čega minimalno 
7000m2 po objektu zdravstvene namene, doma zdravlja ili bolnica. Ovim putem Vam ukazujemo da po 
zakonu o planiranju objekti javne namene su objekti namenjeni za javno korišćenje i mogu biti objekti 
javne namene u javnoj svojini po osnovu posebnih zakona (linijski infrastrukturni objekti, objekti za 
potrebe državnih organa, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave itd.) i ostali objekti javne 
namene koji mogu biti u svim oblicima svojine (bolnice, domovi zdravlja, domovi za stare, objekti 
obrazovanja, otvoreni i zatvoreni sportski i rekreativni objekti, objekti kulture, saobraćajni terminali, 
pošte i drugi objekti iz čega proilazi da nije opravdano zahtevanje izradjene dokumentacije samo za 
isključivo za objekte zdravstvene namene, domova zdravlja ili bolnica  te uzimajući u obzir da je 
predmet nabavke izrada projekta za rekonstrukciju objekta površine 4093m2 uslov za izrađenu tehničku 
dokumentaciju 3,5 puta veće površine isprojektovanih objekata je diskrimintaroski i smatramo da je 
ovakav kriterijum suprotan Zakonu o javnim nabavkama te da se ovim uslovom krši načelo 
obezbeđivanja konkurencije i načelo jednakosti .  

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima i izmenama konkursne dokumentacije br. 3 

U dodatnim uslovima pod rednim brojem 8 Kadrovski kapacitet tačka 1. Zahtevate da je ponuđač ima  
radno angažovane inžinjere od kojih minimum jedan inženjer sa ličnom referencom kao odgovorni 
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projektant arhitekture na navedenim projektima urađenih projekata (na nivou glavnog projekta i-ili 
projekata za dozvolu i projekte za izvođenje)minimalne površine 20000m2 i i minimalno jedan objekat 
zdravstvene namene dom zdravlja ili bolnica minimalne površine po objektu 7000m2 . Ovim putem 
Vam ukazujemo da po zakonu o planiranju objekti javne namene su objekti namenjeni za javno 
korišćenje i mogu biti objekti javne namene u javnoj svojini po osnovu posebnih zakona (linijski 
infrastrukturni objekti, objekti za potrebe državnih organa, organa teritorijalne autonomije i lokalne 
samouprave itd.) i ostali objekti javne namene koji mogubiti u svim oblicima svojine (bolnice, domovi 
zdravlja, domovi za stare, objekti obrazovanja, otvoreni i zatvoreni sportski i rekreativni objekti, objekti 
kulture, saobraćajni terminali, pošte i drugi objekti iz čega proilazi da nije opravdano zahtevanje 
izradjene dokumentacije isključivo za objekte zdravstvene namene, domova zdravlja ili bolnica  te 
uzimajući u obzir da je predmet nabavke izrada projekta za rekonstrukciju objekta površine 4093m2 
uslov za ličnu referencu od 5 puta veće površine isprojektovanih objekata je diskriminatorski i smatramo 
da je ovakav kriterijum suprotan Zakonu o javnim nabavkama te da se ovim uslovom krši načelo 
obezbeđivanja konkurencije i načelo jednakosti .  

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima i izmenama konkursne dokumentacije br. 4 

U dodatnim uslovima pod rednim brojem 8 Kadrovski kapacitet pod tačkama  2,3,4,5 i 6 Zahtevate da je 
ponuđač ima  radno angažovane inžinjere raznih smerova gde za svaku stavku zahtevate da je 
angažovan minimum jedan inženjer sa ličnom referencom minimalno jedan objekat zdravstvene namene 
dom zdravlja ili bolnica minimalne površine po objektu 7000m2 . Ovim putem Vam ukazujemo da po 
zakonu o zakonu o planiranju objekti javne namene su objekti namenjeni za javno korišćenje i mogu biti 
objekti javne namene u javnoj svojini po osnovu posebnih zakona (linijski infrastrukturni objekti, 
objekti za potrebe državnih organa, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave itd.) i ostali 
objekti javne namene koji mogubiti u svim oblicima svojine (bolnice, domovi zdravlja, domovi za stare, 
objekti obrazovanja, otvoreni i zatvoreni sportski i rekreativni objekti, objekti kulture, saobraćajni 
terminali, pošte i drugi objekti iz čega proilazi da nije opravdano zahtevanje izradjene dokumentacije 
samo za isključivo za objekte zdravstvene namene a posebnim osvrtom na činjenicu da svaki licencirani 
inžinjer ima znanje iz projektovanja svih vrsta objekata pa tako i objekata zdravstvene namene domova 
zdravlja ili bolnica o čemu svedoči I sama licenca što čini ovaj uslov  diskrimintaroskim i smatramo da 
je ovakav kriterijum suprotan Zakonu o javnim nabavkama te da se ovim uslovom krši načelo 
obezbeđivanja konkurencije i načelo jednakosti .  

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima i izmenama konkursne dokumentacije br. 5 

U dodatnim uslovima pod rednim brojem 9 poslovni kapacitet tačka 2 zahtevate da ponuđač raspolaže 
minimalno jednim ploterom A0 formata, A3 štampač i A4 koji se dokazuje vlasničkim listom ili 
ugovorom o zakupu gde niste predvideli da je ponuđač u mogućnosti da štampu projekata izvrši uslužno 
u mnogobrojim firmama koje su specijalizovane za štampu velikih formata  čime je ovaj uslov 
neopravdan te od Vas zahtevamo da odustanete od ovakvog uslova 

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima i izmenama konkursne dokumentacije br. 6 
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U dodatnim uslovima pod rednim brojem 9 poslovni kapacitet tačka 3 zahtevate da ponuđač raspolaže 
sa 15 računara koji se dokazuje vlasničkim listom ili ugovorom. Molimo Vas da nam pojasnite ovaj 
kriterijum zašto baš ova količina računara I sa čime je uvezi baš ovaj broj računara.  Sa obzirom da niste 
naveli specifikaciju računara kao ni veličinu ekrana odnosno niste naveli da li se radi o desktop ili 
prenosnim računarima kao i da popisne liste od 31.12.2016.  se odnose na računare koji su kupljeni kao 
osnovno sredstvo a niste predvideli da računarska oprema može biti nabavljena i knjižena na kontu 
trošak pa se ova oprema nevidi  na popisnoj listi čime je ovaj uslov neopravdan te od Vas zahtevamo da 
ga izbacite iz dodatnih uslova. 

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima i izmenama konkursne dokumentacije br. 7 

U dodatnim uslovima pod rednim brojem 9 poslovni kapacitet tačka 4 zahtevate da ponuđač raspolaže 
sa licenciranim softverom i to operativni sistem (WIDOWS professional Upg/SA, Office professional 
lic/SA i slično) 15 komada-softver za izradu grafičke dokumentacije (REVIT ili neki drugi računarski 
program za rad u BIM okruženju ) 5 komada-softver za izradu grafičke dokumentacije (AutoCAD ili 
neki drugi program za izradu grafičke dokumentacije) 10 komada što je neopravdano jer operativi 
sistem i office paketi programa postoje u open source rešenjima za koje nije potrebno posedovati licence 
na kojima je moguće raditi isto kao I na navedenim microsoftovim alatima a isto se odnosi i na ostale 
zahtevane programe koji imaju svoju adekvatnu zamenu u open source alatima a u suprotnosti su sa 
samom konkursom dokumentacijom jer ste u Stavci 3.3 naveli da je „Извршилац услуга је у обавези 
да наведене пројекте преда наручиоцу:  у папирној форми 4 примерка,  1 (један) примерак у 
електронској форми на ЦД-у, у PDF формату и  1 (један) примерак у електронској форми на ЦД-
у, у отвореном формату: DWG, WORD I EXCEL.” Jer je ove formate moguće napraviti baš u open 
source rešenjima čime je ovaj uslov neopravdan te od Vas zahtevamo da ga izbacite iz dodatnih uslova. 

8. ovim putem Vam postavljamo pitanja za JN br39/17 i 40/17 jer su obe nabavke napravljene sa istim 
uslovima pa ce i pitanja biti ista:  

- elektro inzenjer kao pojam nepostoji a licenca 350 nosi naziv Odgovorni projektant elektroenergetskih 
instalacija niskog i srednjeg napona. 
- Kadrovski uslov za svaku od referenci je diskiminusuci jer narucioc moze da trazi odredjene vrste 
inzenjera ali nemoza da uslovljava referencu sa minimalnom isprojektovanom povrsinom a pogotovu da 
traze se trazi referenca za odredjene vrste objekata koji su isprojektovani. 
-  Poslovni kapacitet kojim trazite broj racunaram, licenci , stampaca... apsolutno nije logican i kao 
takav treba da se nezahteva jer svaki od projektanata moze da ima licni racunar na kojem moze da vrsi 
posao a isto tako vise projektana noze da koristi isti racunar. Trazite licence za odredjene programe a 
svaki od navedenih licenci ima svoju zameneu u takozvanim otovorenim programima kojima se moze 
napraviti sve sto ste zahtevali u opisu projekta. 

 
 Дом здравља “Нови Сад” као наручилац даје следеће одговоре: 

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу: прилог бр 4, тачка 7 
(Додатни услови из  члана 76. Закона о јавним набавкама). 
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         2, 3. и 4. Наручиоцу нису битни објекти по питању својине или власништва, него према 
класификацији објеката према намени, функционалним и структуралним карактеристикама с 
обзиром на ризике везане за експлоатацију објекта,  а у складу са  Правилником о класификацији 
објеката (ради се о реконструкцији здравственог објекта кроз који годишње прође oкo 260.000 
корисника здравствених услуга), те је наручиоцу од изузетног значаја да изабрани 
понуђач/пројектант има искуства, у пројектовању здравствених објеката. 

5. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу: прилог бр 4, тачка 9. 
подтачка 2. (Додатни услови из  члана 76. Закона о јавним набавкама). 

6. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу: прилог бр 4, тачка 9. 
подтачка 3. (Додатни услови из  члана 76. Закона о јавним набавкама). Количина 
рачунара је адекватна траженој кадровској структури која је потребна за реализацију 
предмета јавне набавке. 

7. Захтев Наручиоца је да се пројекат изради у BIM окружењу због прецизности и 
квалитета пројектног решења, и допуњавамо захтев да се пројекат преда у отвореном 
формату: dwg, word, exel и отворени BIM фајл (адекватан одабраном софтверу). Број 
софтвера је адекватан броју тражених рачунара и захтеваној кадровској структури. 

8. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу: прилог бр 4, тачка 8. 
подтачка 6. (Додатни услови из  члана 76. Закона о јавним набавкама). 

Ради боље прегледности наручилац је црвеном бојом у конкурсној документацији означио делове 
конкурсне документације у којима је извршена исправка. 

 
                                                                                                                                                    
КОМИСИЈА ЗА ЈН 40/17 


