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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: III-04-404-1-26/2017
Инвестиционо одржавање објекта ПУ „Десанка Максимовић“
у Банатском Карађорђеву и Међи
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим
питањима потенцијалног понуђача, дајемо следећa појашњењa у вези са
припремањем понуде:
Питање: Конкурсном документацијом сте захтевали додатни услов у делу
финансијског капацитета да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014.,
2015. и 2016.) остварио укупан пословни приход у минималном износу од
30.000.000,00 динара са пдв-ом. С обзиром да је јавна набавка мале вредности у
питању сматрамо да је ово дискриминишући услов који није у складу са
чл.77.ст.2тачка 1 ЗЈН-а и начелним правним ставовима Републичке комисије за
заштиту права.
Одговор: Финансијски капацитет у минималном износу од 30.000.000,00
динара са пдв-ом а сходно процењеној вредности (јаван податак) која је
4.496.996,00 динара без пдв-а односно 5.396.395,00 динара са пдв-ом, а на основу
горе наведеног члана захтев за финансијским капацитетом - пословни приход, није
већи од двоструке процењене вредности јавне набаке гледајући годишњи приход за
три пословне године.
Питање: Конкурсном документацијом сте захтевали додатни услов у делу
пословног капацитета да је понуђач у претходне три године (2014., 2015. и 2016.)
извео радове на изградњи, реконструкцији, санацији, доградњи, инвестиционом
одржавању објеката и слично у оквиру којих је извео демонтажу/монтажу
столарије - столарске радове и/или фасадерске радове у минималној вредности
15.000.000,00 динара са пдв-ом и као доказ затевали да понуђачи доставе списак
изведених радова (Образац 6.), потврду о изведеним радовима (Образац 7.),
фотокопију Уговора о извођењу радова и прву и последњу страну окончане
ситуације са рекапитулацијом радова. Сматрамо да је Наручиоцу довољно да се као
доказ за захтеване референце доставе, поред захтеваних образаца, закључени
уговори и фактуре о извршеним радовима с обзиром да су поједини радови у току и
још нису истављене окончане ситуације.

Одговор: Наведени радови морају да буду изведени у претходним годинама
(2014., 2015. и 2016.), тако да они не могу бити „у току“ односно да није истављена
окончана ситуација.
Питање: С обзиром да је Конкурсном документацијом, између осталог,
дефинисано да су понуђачи у обавези да доставе потврде о изведеним радовима
оверене од стране свих наручиоца послова, указујемо да је Наручилац дефинисао
кратак рок за подношење понуда у ком понуђачи нису у могућности да прикупе сву
потребну документацију.
Одговор: С обзиром да је Наручилац оставио могућност понуђачима да
доставе потврде које не морају да буду на оригиналном обрасцу (Образац бр.7) већ
потврде које имају наведене елементе који су назначени у конкурсној
документацији, рок од 10 дана је сасвим довољан.
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