Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-73/2018-12/9
Датум: 02. август 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку
- куповина архивских-магацинских полица за објекат Палата правде у Београду редни број 27/2018
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 30. јула
2018. године у 13.21 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Додатни услов: Пословни капацитет - Члан 76. став 2. тачка 1. Закона о јавним
набавкама гласи: Минимални годишњи приход који се тражи од понуђача не сме
бити већи од двоструке процењене вредности јавне набавке, осим у изузетним
случајевима када је то неопходно због посебних ризика повезаних са предметом
јавне набавке.У овом случају Наручилац је испоштовао Закон у делу да укупан
годишњи приход који се тражи од понуђача није већи од двоструке процењене
вредности предметне јавне набавке. Међутим, Наручилац је прекршио Закон где
захтева да најмање 1 (један) Уговор буде у износу од 8.000.000,00 динара без ПДВа. Наведено ограничење, у погледу да се услов о испуњености доказује референцом
само једног Уговора, Закон не подржава.Не видимо сврху додатног ограничавања
понуђача. Наручилац тиме, намерно или не, ограничава конкуренцију и угрожава
једнакост понуђача у поступку јавне набавке односно крши члан 10. и члан 12.
ЗЈН.Ако је понуђач реализовао уговоре у траженом временском периоду у износу
17.000.000,00 динара, зашто Наручилац сматра да нема капацитета да изврши и
Уговор везан за ову јавну набавку? Притом, понуђач извршење Уговора гарантује
банкарском гаранцијом за извршење посла.Молимо да Наручилац измени
конкурсну документацију у складу са наведеним примедбама.
1. Одговор Комисије:
Комисија остаје при датом услову јер је исти постављен у складу са чланом 7. став
2. тачка 1). Закона, односно тражен је укупан приход од продаје истих или сличних
добара, на које се уговор о јавној набавци односи - најдуже за претходне три
обрачунске године, а минимални годишњи приход који се тражи од понуђача није
већи од двоструке процењене вредности предметне јавне набавке. Са друге стране,
постављени услов, да је понуђац реализовао у периоду од 1. јануара 2016. године до
дана подношења понуде најмање један уговор вредности 8.000.000 динара без пдва, не дискриминише понуђаче јер је логичкој вези са предметом јавне набавке (члан
76. став 6. Закона), односно примерен је предмету уговора, количини и намени

(члан 7. став 2. тачка 2) Закона). Овај услов је постављен тако да докаже да је
понуђач способан, односно да има капацитет да реализује уговор који је предмет
јавне набавке, а самим тим је и неопходан услов.
2. Питање заинтересованог лица:
Додатни услов - кадровски капацитет - 2 (два) возача Ц категорије: Морамо указати
да доставним возилима могу управљати особе које поседују возачку дозволе Б
категорије.Уколико Наручилац захтева да понуђачи располажу са најмање 2 (два)
доставна возила онда је сасвим довољан доказ, поред траженог доказа за наведена
возила, копија возачке дозволе Б категорије за 2 (два) возача уместо копије возачке
дозволе Ц категорије.
2. Одговор Комисије:
Комисија остаје при датом услову и сматра да није дискриминаторски и да је у
складу са Законом, односно услов је постављен тако да докаже да је понуђач
способан, односно да има капацитет да реализује уговор који је предмет јавне
набавке, имајући у виду вредност и обим набавке, а самим тим је и неопходан
услов.
3. Питање заинтересованог лица:
Додатни услов - кадровски капацитет - Једно лице са стеченим стручним називом
дипломирани инжењер машинства са лиценцом 333 или 434: У ранијем
постављеном питању нисмо оспоравали услов да Наручилац захтева од понуђача да
има радно ангажовано лице машински инжењер. Такав услов јесте у логичкој вези
са предметом јавне набавке. Међутим, оно што смо оспоравали јесте чињеница да
Наручилац тражи да машински инжењер поседује лиценцу 333 или 434. Наведене
лиценце нису у логичкој вези са предметом јавне набавке. Као доказ томе у
претходном питању смо навели Одлуку Инжењерске коморе Србије.
Молимо да Наручилац измени конкурсну документацију у складу са наведеним
примедбама.
3. Одговор Комисије:
Комисија остаје при датом услову и сматра да није дискриминаторски и да је у
складу са Законом, као и да је неопходан услов за предметну јавну набавку.
Односно, у конкретном случају, сматрамо де је неопходно, а имајући у виду
предмет уговора, количину и намену да добављач има бар једног машинског
инжењера који ће бити одговоран за процесс производње и остале активности у
вези са тим. Испуњењем овог услова, понуђачи доказују да су способни да
реализују набавку у складу са техничком спецификацијом наручиоца.
Комисија за јавну набавку
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Светлана Марковић, дипломирани инжењер архитектуре;
- Нада Димитријевић, струковни инжењер грађевине;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
-Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
-Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.

објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

