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Ч а ј е т и н а  

  

Питања и одговори за ЈНМВ 03/17 Геодетске услуге 

 

Питање 1. 

У делу  конкурсне документације на страни 20, предвиђено је бодовање за удаљеност од 

наручиоца: 

III УДАЉЕНОСТ ОД НАРУЧИОЦА – 20 бодова 

Начин бодовања:  

Удаљеност од места наручиоца - максимално 20 бодова. 

Бодовање ће се вршити на следећи начин: 

*удаљеност од седишта Наручиоца до 15 km ..........................  20 бодова; 

*удаљеност од седишта Наручиоца од 16 - 30 km ...................  10 бодова; 

*удаљеност од седишта Наручиоца 31 и више km.................. 0 бодова; 

 

Како је овај критеријум супротан одредбама и начелима ЗЈН којим се фаворизују 

понуђачи који су ближе седишту наручиоца ( Чајетина и Ужице), молим да исправите 

конкурсну документацију и овај критеријум избаците из ње.  

Такође бодовање понуда на основу рока завршетка сваке појединачне услуге ( лице са 

седиштем у Чајетини је у предности најмање 4 сата ( време путовања ) у односу на лице са 

седиштем у Врању приликом вршења услуге), тиме кршите начело једнакости понуђача, 

члан 12. ЗЈН, као и начело обезбеђивања конкуренције, члан 10. ЗЈН.  

 

Одговор 1 . У конкурсној документацији наручилац као један од елемената  критеријума  

економски најповољније понуде узима удаљеност од места наручиоца, као и рок 

извршења услуга, у смислу члана 85.став 2 тачке 3, 4 и 5 ЗЈН. 

Дакле наручилац не фаворизује понуђаче који су ближе седишту наручиоца већ настоји да 

скрати рокове извођења радова на терену који претходе  извршењу обавеза  (често 

законским роковима ограничених ) из  урбанизмa и других области ,у циљу њиховог што 

ефикаснијег извршења. 

 

Питање 2. У конкурсној документацији за ЈН бр.03/17 – Геодетске услуге, тражите као 

доказ за кадровски капацитет да Понуђач достави лиценцу издату од стране РГЗ, потврду 

о важности лиценце, као и уговор о ангажовању лица које поседује лиценцу. 

Зашто се тражи потврда о важности лиценце када Закон предвиђа да Понуђач није у 

обавези да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа? 

Одговор 2 . Као што је наведено у конкурсној документацији у делу начин достављања 

доказа страна 7 и 8 “Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не 

садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни“. 

Понуђач може али није у обавези да достави потврду о важности лиценце.  
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