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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15), објављује
Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима
конкурсне документације од дана 27.07.2017. године

ПРЕДМЕТ:
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну
набавку радова бр. ЈН 1.3.12/2017 - Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних
вода Новог Кнежевца-фекална канализациона мрежа- IV етапа
Уочени недостатци и неправилности у конкурсној документацији, ЈН 1.3.12/217
Поштовани овим путем Вам достављамо допис о уоченим недостацима и
неправилностима у конкурсној документацији за Јавну набавку у отовореном поступкуИзградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца- фекална
канализациона мрежа IV етапа, која је објављена на Порталу Јавних набавки Републике
Србије дана 24.07.2017. године, и то као што следи:
1) На страни 13 од 59 предметне конкурсне документације, у тачки 1.2 у којој сте на
основу Члана 76 Закона дефинисали додатне услове, подтачка а) да располаже
неопходним финансијским капацитетом, захтевате да је понуђач остварио пословни
приход у минималној вредности од 100.000.000,00 динара без ПДВ-а, годишње за
последње 3 (три) године од извођења радова на изградњи канализационе мреже. Из
конкурсне документације није јасно да ли наведени финансијски капацитет захтевате
за сваку годину посебно или се тражени капацитет односи на укупни пословни
приход за све три године?
Напомињемо да сте Планом јавних набавки за 2017. годину од 07.07.2017. године,
који је објављен на Порталу јавних набавки Републике Србије, определили одређени
износ без обрачунатог ПДВ-а за предметну јавну набавку! На основу претходно
наведеног, очигледно је да сте поставили претерани услов финансијског капацитета!
Наиме, захтевате 100.000.000,00 динара без ПДВ-а годишње за последње 3 (три)
године, што практично износи 300.000.000,00 динара без ПДВ-а за све три године
укупно. Услов финансијског капацитета је превелик и ако се захтева 100.000.000,00
динара без ПДВ-а за претходне три године укупно, све ако сеузму обзир средства
опредљена поменутим планом јавних набавки!
На овај начин сте повредили Члан 76. и Члан 77. Став 2. тачка 1.) Закона о јавним
набавкама Републике Србије (у даљем тескту ЗЈН), који се тумачи, након последњих
измена да у смислу финансијског капацитета, приликом састављања конкурсне
документације, наручилац мора да води рачуна, да минимални годишњи приход који
1

тражи од понуђача не сме бити већи од двоструке процењене вредности јавне набавке,
супротно од тога може имати за последицу повреду Члана 10. ЗЈН, НАЧЕЛО
ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНКУРЕНЦИЈЕ, којим је утврђено да наручилац не сме
ограничити конкуренцију коришћењем дискриминаторских услова!
Молимо да се изјасните по овом питању и прецизирате услов везан за финансијски
капацитет, иначе ћемо бити принуђени да поднесемо захтев за заштиту права
понуђача!
2) На страни 13 од 59 предметне конкурсне документације, у тачки 1.2 у којој сте на
основу Члана 76 Закона дефинисали додатне услове, подтачка а) да располаже
неопходним финансијским капацитетом, захтевате да понуђач није био у блокади
претходних 36 (тридесетшест) месеци који претходе месецу објављивања позива уз
напомену да у случају заједничке понуде услов о броју дана неликвидности мора
испунити сваки члан групе понуђача.
Молимо Вас да овако конципиран додатни услов детаљно појасните и образложите
његову логичку везу са предметом јавне набавке. Сматрамо да је наведени доатни
услов одређен за предугачак период када се узме у обзир предмет јавне набавке и
средства опредељан за исту. Шта више, захтевате да наведени услов, у случају
заједничке понуде испуни сваки члан групе понуђача, што је потупно непотребно
када се узме у обзир да се пословни капацитет за претходне три године доказује
извештајем о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, који
се, у случају заједничке понуде испуњава кумулативно! Додатни захтев да понуђач
није био у блокади претходних 36 (тридесетшест) месеци који претходе месецу
објављивања позива је такође претеран, поготово ако се узме у обзир да захтевате да
га испуни сваку члан групе, у случају подношења заједничке понуде!
На овај начин сте, измешу осталог повредили Члан 76. и Члан 77. Став 2. тачка 1.)
Закона о јавним набавкама Републике Србије (у даљем тескту ЗЈН)! иДрастично сте
ограничили конкуренцију и повредили Члана 10. ЗЈН, НАЧЕЛО ОБЕЗБЕЂИВАЊА
КОНКУРЕНЦИЈЕ, којим је утврђено да наручилац не сме ограничити конкуренцију
коришћењем дискриминаторских услова!
Молимо да се изјасните по овом питању и прецизирате услов везан за финансијски
капацитет, иначе ћемо бити принуђени да поднесемо захтев за заштиту права
понуђача!
3) На страни 13 од 59 предметне конкурсне документације, у тачки 1.2 у којој сте на
основу Члана 76 Закона дефинисали додатне услове, подтачка б) да располаже
неопходним пословним капацитетом, захтевате да је понуђач у периоду од последње
три године од момента расписивања јавне набавке реализовао изградњу
канализационе мреже у укупној вредности од 100.000.000,00 динара, од чега, измешу
осталог захтевате и један (1) уговор у вредности од 60.000.000,00 динара без ПДВ-а
на изградњи канализационе мреже са кућним прикључцима и један (1) уговор чији је
предмет изградња фекалне канализационе мреже у оквиру којег је деоница од најмање
3000 м вршено снижавање подземних вода.
Молимо Вас да појасните и образложите додатни услов пословног капацитета у
вредности од 100.000.000,00 динара и његову логичку везу, како са предметом јавне
набавке, тако и са опредељени средствима за ову јавну набавку. Сматрамо да је услов
превисоко дефинисан! Такође вас молимо и да појасните због чега нисте дали
могућност понуђачима да додатни услов да поседује један (1) уговор у вредности од
60.000.000,00 динара без ПДВ-а на изградњи канализационе мреже са кућним
прикључцима, испуне прилагањем више уговора који испуњавају предметни услов, а
који кумулативно задовољавају поменути износ? Условили сте понуђаче са једним
уговором у вредности од 60.000.000,00 динара без ПДВ-а на изградњи канализационе
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мреже са кућним прикључцима, и на тај начин ограничили конкуренцију! Исто се
односи и на додатни услов један (1) уговор чији је предмет изградња фекалне
канализационе мреже у оквиру којег је деоница од најмање 3000 м вршено снижавање
подземних вода.
Молимо вас да образложите овај тражени услов у односу на радове који су предмет
ове јавне набавке и опредељена средства Планом јавних набавки, у супротном ћемо
морати да поднесемо захтев за заштиту права понуђача! Напомињемо да сте на овај
начин повредили Члан 10., Члан 76., Члан 77. ЗЈН!
4) На страни 14 од 59 предметне конкурсне документације, у тачки 1.2 у којој сте на
основу Члана 76 Закона дефинисали додатне услове, подтачка г) да располаже
неопходним техничким капацитетом, Тачка 2) ИСО стандарде и то: ИСО 9001 или
СРПС ИСО 9001 или одговарајући, ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или
одговарајући, ОХСАС 18001 или СРПС ОХСАС 18001 или одговарајући, ИСО 27001
или СРПС ИСО 27001 или одговарајући и ИСО 50001 или одговарајући.
Молимо Вас да појасните и објасните услов поседовања наведених сетификата и
његову логичку везу са предметом јавне набавке. Такоше вас молимо и да појасните
од каквог су значаја захтевани сретификати за успешну реализацију предмета јавне
набавке, тачније Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог
Кнежевца- фекална канализациона мрежа? Молимо Вас, такође да посебно појасните
услове поседовања сертификата ИСО 27001- систем менаџмента безбедношћу
информација и ИСО 50001- систем менаџмента енергијом, као кључних за извођење
радова на фекалним канализационим мрежама, и његову логичку везу са предметом
јавне набавке (Члан 76. став 6 ЗЈН)! Додајемо и да нисте у конкурсној документацији
навели поље примене наведених стандарда! Сматрамо да је и овај услов
дискриминаторски и да сте повредили Члан 10., Члан 76. и Члан 77. ЗЈН, и да ћемо
уколико не појасните оправданост оваквог услова бити принуђени да поднесемо
захтев за заштиту права понуђача!

Одговори:
1. У питању је техничка грешка. Реч „годишње “ се избацује и додатни услов сада гласи:
„да је понуђач остварио пословни приход у минималној вредности од 100.000.000,00
динара без ПДВ-а за последње 3 (три) године од извођења радова на изградњи
канализационе мреже“.
2. У питању је техничка грешка приликом куцања. Овај додатни захтев се мења и сада
гласи: „да понуђач није био у блокади претходних 36 (тридесетшест) месеци који
претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки ни један дан“.
3. Наручилац мења овај услов и сада гласи:
„б) да располаже неопходним пословним капацитетом – да је понуђач у периоду од
последње три године од момента расписивања набавке реализовао:
• Изградњу канализационе мреже у укупној вредности 100.000.000,00 динара од
којих најмање 60.000.000,00 динара без ПДВ-а мора да се односи на изградњу
канализационе мреже са кућним прикључцима,
• Минимум 3000m изградње фекалне канализационе мреже у оквиру којег је на
деоници вршено снижавање нивоа подземних вода“.
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Наручилац такође мења и начин доказивања пословног капацитета и сада гласи:
„б) да располаже неопходним пословним капацитетом – доказује се достављањем:
• Уговора чији је предмет изградња канализационе мреже и канализационе
мреже са извођењем кућних прикључака (референтна листа) у минималном
износу од 60.000.000,00 динара. Референтна листа је валидна само у случају да
су за наведене уговоре достављене оверене окончане ситуације, као и потврде
ранијих корисника (оверене и потписане од стране одговорних лица
Наручиоца),
• Уговора чији је предмет изградња фекалне канализационе мреже са
снижавањем нивоа подземних вода (референтна листа). Референтна листа је
валидна само у случају да су за наведене уговоре достављене оверене окончане
ситуације, као и потврде ранијих корисника (оверене и потписане од стране
одговорног лица)“.
4.

Наручилац мења овај услов и сада гласи:
„д) понуђач мора да поседује важеће сертификате из области предмета јавне набавке,
и то:
• ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом,
• ISO 14001 – систем менаџмента заштите животне средине,
• OHSAS 18001 – систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на
раду“.

Комисија
м.п.
за јавну набавку
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