ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН OП бр. 404-135-10/18-IV, 404-135-12/18-IV и 404135-13/18-IV а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник
РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404135-2/18-IV доставља:
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ
у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-135/18- IV
Радови на доградњи са реконструкцијом, адаптацијом и санацијом Геронтолошког центра
"Срем"
404-135-14/18-IV

1

Питање:
У циљу припремања прихватљиве понуде у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), молимо да нам, у
складу са чланом 63. став 2. ЗЈН дате додатне информације и појашњење конкурусне документације за
јавну набавку: Грађевински радови на доградњи са реконструкцијом, адаптацијом и санацијом
Геронтолошког центра ''Срем'' Рума, бр. ЈН: 404-135/18-IV
Питање број 1:
Као један од додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке одређен је и услов
да „понуђач у последње три године које претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки
објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан“, који услов се доказује Извештајем
о бонитету или Потврдом НБС „да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у
коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.“
Молимо Наручиоца за појашњење да ли се захтевано одсуство неликвидности трaжи за последње три
године или за последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки
објављен Позив за подношење понуда, односно да отклони ову контрадикторност.
Истовремено, потребна нам је информације да ли се уместо тражене Потврде може доставити Изјава
понуђача са упућивањем на веб страницу Народне банке Србије, будући да се ради о јавно доступном
податку.

Одговор:
Период од последње три године је доказ пословног капацитета односно прихода.
Неликвидност је потребно доказати за последњих шест месеци који претходе месецу у ком је
упућен позив за подношење понуда.
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Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет Агенције за привредне регистре, који мора да
садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три
обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2015,
2016 и 2017).
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих
шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за
подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да
понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних
набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.
Као што је и наведено у конкурсној документацији доказ који је јавно доступан подноси
се достављањем изјаве на којој је наведена тачна веб страница на којој се доказ може
пронаћи.
Наручилац ће због наведене грешке поставити измену конкурсне документације у којој
ће исту отклонити.

2

Питање број 2:
Као један од додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке одређен је и услов
да је понуђач „у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки
реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 250.000.000 динара без пореза на додату
вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и
инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на
доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији објеката јавне намене од чега минимално
50,000,000 динара без ПДВ-а на највише два уговора на уградњи столарије.
Овај захтев Наручиоца је дискриминаторски.
Молимо Наручиоца за појашњење у чему се огледа узрочна веза између овог захтева и способности
понуђача да реализује уговор у предметној јавној набавци.
На чему је утемељено становиште Наручиоца да је тражени пословни капацитет:
- понуђач у претходне три године рализовао уговоре у укупној вредности од најмање 250.000.000
динара без ПДВ-а (што је два и по пута више од процењене вредност ове јавне набавке), показатељ
способности понуђача да реализује уговор о јавној набавци уколико му буде додељен, а то не би могао
бити уговор/уговори реализовани у укупној вредности понуде;
На чему је утемељено становиште Наручиоца да је тражени пословни капацитет:
- да су се ти уговори односили на радове који су извођени на јавним објектима, а да тражени капацитет
не може бити постигнут уколико је понуђач исту врсту радова изводио у објектима, друге намене,
односно зградама, будући да је предмет ове јавне набавке извођење радова на доградњи,
реконструкцији, адаптацији и санацији, који радови се по врсти и својој природи не разликују с
обзиром на намену објеката на којима се изводе.
На чему је утемељено становиште Наручиоца да је тражени пословни капацитет:
- да је вредност радова на уградњи столарије износила најмање 50.000.000 динара без ПДВ-а, када су
радови на уградњи столарије само једна врста завршних грађевинско - занатских радова, без посебних
специфичности уколико се изводе у објектима различите намене.
Одређивање додатног услова пословног капацитета кроз захтев да се претходна искуства понуђача
односе на уговоре реализоване на овако прописани начина, дискриминише понуђаче и није у вези са
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предметом јавне набавке.
Одређивање додатног услова пословног капацитета кроз захтев да се претходна искуства понуђача
признају само уколико су у ранијим уговорима наступали као понуђачи а не и уколико су били
ангажовани као подизвођачи је дискриминација понуђача будући да је битно да су понуђачи стварно и
извршили послове који се и траже у конкретном случају, у складу са уговорним обавезама и на
квалитетан начин, што је могуће и уколико су исте изводили било као извођачи било као подизвођачи,
па је Наручилац дужан да дозволи да и извођачи могу издати потврде подизвођачима, у циљу
доказивања овог услова.
Наручилац приликом дефинисања предметног услова извршио директну повреду члана 10, а у вези са
чланом 76. ЗЈН, из ког разлога је потребно изменити конкурсну документацију, будући да овако
дефинисан услов представља повреду начела обезбеђивања конкуренције, коришћењем
дискриминаторских услова

Одговор:
Наручилац је додатне услове одредио у складу са Чланом 76. ЗЈН поштујући сва начела Закона о
јавним набавкама пропорционално обиму и врсти радова који се захтевају у предметном поступку.
Инсистирање на објектима јавне намене логична је последица самог предмета јавне набавке. У односу
на остале објекте високоградње у објектима јавне намене постоји отежана околност при извођењу
радова, та да ће објекат све време извођења бити у експлоатацији.

Према члану 77. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама испуњеност услова из члана 76.
став 2. тог закона понуђач може доказати достављањем доказа уз понуду, као што су:
1) извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа, биланс стања са
мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, исказ о понуђачевим
укупним приходима од продаје и приходима од производа, радова или услуга, на које се
уговор о јавној набавци односи - најдуже за претходне три обрачунске године, мишљење или
исказ банака или других специјализованих институција. 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. Наручилац је дужан
да у конкурсној документацији наведе који је доказ из ове тачке изабрао и/или које друге
доказе који доказују финансијски и пословни капацитет понуђач треба да приложи.
Као што је наведено у цитираној одредби члана 77. став 2. тачка 1) Закона,
минимални годишњи приход- приход по години, не може бити већи од двоструке вредности
јавне набавке, што значи да може бити мањи, нпр. да захтевани годишњи приход буде у
висини процењене вредности јавне набавке, што би за три године захтевани приход био
троструки износ. У моделу конкурсне документације тражено је да укупни приход за три
године буде у висини троструког износа процењене вредности. Да смо тражили по години у
границама прописаним законом, то би за три године био шестоструки износ.
Због мишљења Управе за јавне набавке указујемо на следеће:
-мишљење као врста акта није обавезујуће, већ упућујуће, усмеравајуће у ситуацији када
законска одредба није јасна и када се може примењивати на потпуно различите начине;
-мишљењем Управе, у конкретном случају, не постиже се наведена сврха, већ се мења јасна и
врло прецизна законска одредба, што је апсолутно неприхватљиво. Ако би поступали по
мишљењима, а не по закону, завладала би потпуна правна несигурност у примени закона.
Што се тиче питања везаног за одређивање додатног услова пословног капацитета кроз захтев да се
претходна искуства понуђача признају само уколико су у ранијим уговорима наступали као понуђачи
а не и уколико су били ангажовани као подизвођачи, Наручилац дозвољава да и извођачи могу издати
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потврде подизвођачима, у циљу доказивања овог услова.

3

Питање број 3:
Као начин доказивања додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
предвиђено је и достављање Образца потврде о раније реализованим уговорима. Даље,
Наручилац је предвидео могућност да се уместо оригиналног образца из конкусне документације
могу доставити и Потврде издате од стране других Наручилаца, али да достављене потврде
морају да садрже све елементе које садржи образац из конкурсне документације.
Будући да располажемо са потврдама о реализацији раније закључених уговора, издатих од стране
великог броја различитих Наручилаца, али да исте не садрже све податке наведене у предметном
образцу (нпр. не садрже податак о датуму почетка радова, о датуму завршетка радова, облик у којем су
изведени радови, док је у неким потврдама наведен други број јавне набавке), али се из документације
која прати исте (уговори, оверене окончане ситуације) могу недвосмислено закључити сви тражени
подаци (таксативно наведени у образцу), потребно нам је појашњење да ли су за Наручиоца
прихватљиве у смислу члана 3. став 1. тачка (33) ЗЈН и такве потврде (видети став Републичке
комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Општа седница, 16.04.2014.-18.став).
Одговор:

Прихватљиве су и потврде издате на обрасцима других Наручилаца уколико се из њих или
уговора или окончане ситуације који се такође прилажу уз понуду могу добити сви тражени
подаци приликом вредновања понуда.
4

Питање број 4:
Као један од додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке одређен је
минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже.
Будући да се поједине тражене карактеристике опреме не налазе у нпр. пописној листи, да ли је за
Наручиоца прихватљиво, у смислу члана 3. став 1. тачка (33) ЗЈН, да се поред захтеваног Обрасца
изјаве о техничкој опремљености достави и Изјава понуђача дата под моралном, материјалном и
кривичном одговорности да понуђена опрема испуњава тражене карактеристике.
Одговор:

Није прихватљиво. Пописна листа једини је валидан доказ о поседовању опреме. Уколико је
опрема набављена у 2018.години довољан доказ је рачун о куповини. Подсетићемо да је
прихватљива и опрема узета у закуп у свему као што је наведено конкурсном документацијом
5

Питање број 5:
Као један од додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке одређен је и услов
да понуђач има:
- најмање 100 извршилаца од којих минимално 20 способних за рад на висини
- најмање 1 дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије,
и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411
- најмање 1 дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије,
и то: лиценцу 450
- најмање 1 дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије,
и то: лиценцу 430
- најмање 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом
Молимо за појашењење којим критеријумом се наручилац руководио приликом одређивања
неоправдано великог броја извршилаца, будући да се предметна јавна набавка може успешно
реализовати и са неупоредиво мањим бројем.
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Наиме, имајући у виду предвиђени обим посла и техничке спецификације које су тражене, за
извршење конкретног уговора о јавној набавци је непотребан захтев за укупно 100 извршилаца.
Молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију у погледу кадровског капацитета тако што ће
одредити примерени број извршиоца, сразмерно предмету јавне набавке.
Као доказ за носиоце личних лиценци наручилац је предвидео достављање „фотокопије личних
лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови
Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о
важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце
и његовим потписом.
Молимо за појашњење из ког разлога Наручилац захтева да фотокопија потврде о важности лиценце
мора бити оверена печатом имаоца лиценце и његовим потписом.
Молимо за појашњење да ли се уместо тражених доказа понуђач може доставити фотокопије личних
лиценци са упућивањем на веб страницу Инжењерске коморе Србије, будући да су сви тражени
подаци јавно доступни.
Молимо за појашњење из ког разлога је Наручилац као доказ да понуђач располаже потребним бројем
извршилаца (100) предвидео достављање обавештења о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из
појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве
позива за подношење понуда.
Будући да се Појединачна пореска пријава подноси пре сваке исплате прихода на који се обрачунава и
плаћа порез по одбитку, као и пре сваког плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање када се
ти доприноси плаћају без исплате зараде (члан 3. Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
„Сл гласник РС“, бр.74/13, 118/13, 66/14, 71/14-испр. 14/16, 21/17, 20/18), а имајући у виду да је позив
за подношење понуда објављен у октобру месецу 2018, то следи да Наручилац захтева од понуђача да
100 (нереално захтеваних) извршилаца морају бити радно ангажовани код понуђача почев од
септембра месеца 2018, па је нејасно на чему Наручилац темељи овај захтев, будући да уговор о јавној
набавци могу једнако квалитетно да изврше и кадрови које је понуђач ангажовао у новембру месецу
2018, односно који су радно ангажовани код понуђача на дан подношења понуде.
Наручилац је очигледно превидео да је у складу са одредбом члана 75. став 2. ЗЈН од понуђача
захтевао да при састављању својих понуда изричито наведу да су, поред осталог, поштовали обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада (Образац број X)
Имајући у виду да обавезе које су за послодавце утврђене одредбама наведеног Правилника, по својој
природи представљају обавезе које произлазе из важећих прописа о запошљавању и условима рада на
које се односи обавезан услов за учешће који је утврђен чланом 75. став 2. ЗЈН, Наручилац нема
законски основ да ову обавезу истовремено третира и као део кадровског капацитета понуђача те да је
одреди као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке.
Одговор:

Наручилац је број тражених извршилаца одредио на основу обима и сложености радова
рачунајући ту и групе радника за све врсте планираних радова и као битан фактор време
односно рок извршетка набавке. Поштујући Закон о раду и дугогодишњу праксу у
законодавству Републике Србије у делу јавних набавки где се као докази кадровског
капацитета достављају обрасци о плаћеним доприносима, уговори о раду, лиценце и потврде
за носиоце лиценци те у овом делу не видимо ниједан други доказ који на егзактан начин
може доказати да понуђач располаже захтеваним капацитетом.
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Потврда о важности лиценце мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце такође
доказује да је инжењер ангажован и да пристаје на обавезу Одговорног Извођача уколико
Понуђач потпише уговор са Наручиоцем. Поставља се питање из ког разлога инжењер
запослен код понуђача не жели или има проблем да своју лиценцу односно потврду потпише.
Наручилац у наведеном захтеву не види разлог за измену доказа кадровског капацитета и
остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.
6

Питање број 6:
Као један од додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке одређен је и услов
да „понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем
менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007,
безбедност на раду, ISO 50001, ИСО 22301, ИСО 37001 или одговарајуће за област сертификације
која је у логичкој вези са предметом јавне набавке“
Даље, Наручилац је дана 26.10.2018. на Поратлу јавних набавки на основу захтева заинтересованог
лица објавио додатно појашњење конкурсне документације, а у вези са захтеваним сертификатима
ИСО 22301, ИСО 37001. Наиме, на питање заинтересованог лице зашто су ови ИСО стандарди важни
за предметну јавну набавку, Наручилац је одговорио тако што је: преписао апстракта (сажетак) ових
стандарда на српском језику (преузео са интернет странице Института за стандардизацију Србије http://www.iss.rs/rs/standard/), те је за захтевани ИСО 22301 навео да је „с обзиром на комплексност
извођења предметних радова, рок извођења и саму природу посла неопходно да понуђач поседује
стандард којим доказује континуитет пословања, што је и у логичкој вези са предметом набавке“, а за
захтевани ИСО 37001 навео је да је „битно да понуђач поседује ИСО 37001, посебно узимајући у
обзир вредност пројекта''.
Будући да Наручилац није дао одговор на постављено питање, молимо Наручиоца да појасни из ког
разлога инсиситира на поседовању наведених сертификата (ИСО 22301 – систем менаџмента
континуитетом пословања и ИСО 37001 – систем менаџмента против мита), односно какава је
конкретна логичка повезаност предмета ове јавне набавке са захтевом да понуђач докаже да
располаже системом пословања усаглашеним са захтевима ових стандарда, као и која је објективна
потреба Наручиоца за истим.
Наручилац је очигледно превидео да сертификација (усаглашеност) са овим стандардима није
обавезна, да само евентуално поседовање ових сертификата није гаранција да неће доћи до
дисконтинуитета пословања или да неће/не може доћи до подмићивања, а будући да је чланом 75.
став 1. ЗЈН као један од обавезних услова за учествовање у јавној набавци прописана обавеза понуђача
да докаже да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан
75. став 1. тачка 2) ЗЈН, то Наручилац нема нема законски основ да ову обавезу истовремено третира и
као део додатни услов за учешће у поступку јавне набавке.
Одговор:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације где ће за доказ пословног
капацитета изоставити сертификате ИСО 22301 и ИСО 37001.
7

Питање број 7:
Као један од додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке одређен је и услов
обавезног обиласка локације, ради припреме прихватљиве понуде.
Наручилац је као доказ испуњености наведеног услова предвидео Образац изјаве о обиласку локације
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за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,
Имајући у виду да се додатни услови прописују ради утврђивања могућности и способности понуђача
да реализују уговор о јавној набавци, а који су у вези са њиховом компетентношћу и способношћу као
приредних субјеката, то обилазак локације не може бити одређен као додатни услов у смислу члана
76. ЗЈН, већ представља посебан захтев Наручиоца, па не достављање изјаве о обиласку локације не би
могло имати карактер битног недостатка понуде, из ког разлога молимо Наручиоца да измени
конкурсну документацију и омогући потенцијалним понуђачима обилазак локације уколико им је
потребно за припрему понуде.
Одговор:

Чланом 76. став 4. и 6. ЗЈН Наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке. Поред наведеног, услови морају бити такви да не дискриминишу
понуђаче што је овде испуњено, јер понуђач има право да обиђе локацију у тренутку када
њему одговора до последњег дана пред подношење понуда, уз претходну најаву.
У овом случају, став наручиоца је да је код јавних објеката веома важно да понуђачи
сагледају врсту и обим радова које је неопходно извршити на санацији, адаптацији или
реконструкцији објеката јавне намене (школе, домови здравља, социјалне установе и сл.) као
и да обиласком локације сагледају могућности извођења радова у фазама, организацију
градилишта и мере заштите јер ће се на неким објектима радови изводити у току
експлоатације тих објеката. Посебно је значајно овде истаћи да је због делатности која се у
овим објектима обавља увидом на лицу места једино може на прави начин сагледати врста и
динамика радова прилагођена раду ових установа.
8

Питање број 8:
Као начин на који понуда мора бити поднета и сачињена одређено је да понуда треба да буде
скенирана на CD-у и у папирном облику, као и уколико понуда не буде поднета на CD-у
сматраће се неприхватљивом.
Да ли је Наручилац у конкреном случају мислио на целокупну понуди (документацију) или се
наведени услов односи само на Образац понуде и Образац структуре цене са Упутством како да се
попуни.
Одговор:

Наручилац је мислио на комплетну понуду (сви обрасци и докази).
9

Питање број 9:
Конкурусном документацијом одређено је да се понуда подноси на српском језику.
Будући да су поједина документа (нпр. Технички листови) изворно на страном језику потребно нам је
појашњење да ли је за Наручиоца прихватљиво да се исти могу доставити на страном језику (члан 18
став. 1. и став. 2. ЗЈН).
Наручилац може у току поступка стручне оцене понуда тражити од понуђача да достави превод на
српски језик у примереном року, а исти је дужан да изврши превод тог дела понуде (члан 18 став 3.
ЗЈН), као и да у случају спора је релевантна верзија на српском језику ( члан 18. став 4 ЗЈН).
Одговор:

Прихватљиво је достављање сертификата на страном језику при чему Наручилац задржава
могућност да уколико му буде потребно затражи од Извођача превод на српски језик
приликом евалуације понуда.
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10 Питање број 10:

У XII. Обрасцу структуре цене са Упутством како да се попуни , на 132/172 страни, код део
ограде одређено је следеће:
Израда и постављање капије од челичних профила, флахова и лимова.
Капију израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве
и варове идеално израдити, очистити и обрусити. На крило
поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по
м2
300
избору пројектанта. Пре уградње капију очистити од корозије и прашине,
брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и
поставити
капију.
Након
уградње
поправити
основну
боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун поm2 капије.
Молимо Наручиоца за појашњење да ли је могуће да има 300m2 капија? Колико комада капија има
тачно? Напомињемо да је неопходно објавити (добити) шему капије, будући да без исте није могуће
припремити одговарајућу и прихватљиву понуду.
Одговор:

Одговор: Одговор на питање се налази у изменама и допунама конкурсне
документације.
2. Колико комада капија има тачно?
Одговор: Реконструкције ограде се ради до Павловачке улице и капија се поставља на
месту постојећег улаза на споју улица Милоша Црњанског и Павловачке. Капија је
укупне дужине 13.63. Има фиксни и покретни део. Шема капије је у прилогу. Уколико
постоји потреба за детаљима Понуђачи могу да изврше увид у пројектно-техничку
документацију или на захтев графички цртежи у формату „DWG“, могу бити
достављени на мејл адресу.

11 Питање број 1:

Будући да је предметна јавна набавка, прецизније конкурсна документација, на Порталу јавних
набавки објављена под три различите шифре и то: 2092474, 2092473 и 2092534, молимо Вас за
појашњење која конкурусна документација (објављена под којом шифром) је меродавна за
припремање прихватљиве понуде.
Одговор:
Приликом објаве позива и конкурсне документације Портал јавних набавки није функционисао,
те је избацио три иста наслова предмтне набавке. У консултацији са Управом за јавне набавке
наручилац је на две шифре предметне набавке оставио појашњење а на трећој шифри је
приложио позив и конкурсну документацију. Број активне шифре предметне набавке је 2092477
објављена 22.10.2018.године у 14 часова и 54 минута.

12 Питање број 2:

Дана 07.11.2018. путем електронске поште Вам је достављен захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 404-135/18-IV.
У питању број 5 смо изнели своје примебде, однос виђене свих неправилности у вези са тако
одређеним условом у погледу кадросвког капацитета, као и начину доказивања истог.
Овим путем још једно истичемо да доказивање кадровског капацитета достављањем, између осталога,
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обавештења о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извода из појединачне пореске пријаве за порез и
доприносе по одбитку, али за месец који претходни месецу објаве позива за подношење понуде (значи
месец септембар, будући да је позив за подношење понуде објављен на Порталу јавних набавки у
октобру месецу 2018.), је дискриминаторки одређен услов, односно начин доказивања, будући да из
истог произилази да је понуђач морао већ у септембру месецу текуће године имати
запослена/ангажована лица тражених квалификација.
Наведеним захтевом Наручилац је дискриминисао све потенцијалне понуђаче који би могли да узму
учешће у поступку предметне јавне набавке, а који би ради учешћа у истом до истека рока за
подношење понуде могли евентуално да радно ангажују потребан кадар (решење Републичке комисије
за заштиту права у поступцима јавних набавки, бр. 4-00-704/2018 од 30.08.2018).
Молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију.
Одговор:
ППП-ПД образац је једини валидан доказ који на егзактан начин показује да ли потенцијални
понуђач располаже потребним бројем извршилаца. Због законске обавезе односно рокова
плаћања доприноса најсвежији ППП-ПД који се може тражити од понуђача је онај који је издат
у месецу који претходи месецу објаве позива за јавну набавку.
Наручилац је понуђачу дозволио сваки вид ангажовања тражених извршилаца у складу са
Законом о раду те ће конкурсна документација у овом делу остати непромењена.
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