ПРЕДМЕТ: Одговори на питања и појашњење конкурсне документације

Наш број: 2017-2983/23

Датум: 08.05.2017.

Поштовани,
поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи:

Одговор
Поводом постављених питања која смо добили дана 05.05.2017. године (електронским
путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у
ЈКП “Топловод” Обреновац 08.05.2017. године под бројем 2017-2983/22, а која се односе
на јавну набавку добара – Добра и радови на реконструкцији и санацији конзумних подручја
према пројекту (шифра јавне набавке: ЈНОП-Т-12/17) дајемо Вам појашњења на иста:
Питање бр.1
Питање: Чл.81. ст.2 Закона о јавним набавкама: „Сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове
испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије“.
Из ког оправданог разлога се тражи да додатни услов испуњава један понуђач?
Одговор: Наручилац у предметној набавци није дефинисао да додатне услове мора
да испуњава један понуђач (уколико је поднета заједничка понуда), него да се
додатни услови могу испунити заједно, онако како је то дефинисано у члану 81. став
(2) ЗЈН.
„ У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико више чланова групе заједно испуњавају
тражени услов за доказивање пословног капацитета (референце), овај доказ доставити за те
чланове групе.“ (део конкурсне документације о доказивању додатних услова).

Питање бр.2
Питање: Да ли се пословни капацитет односи и на флексибилне цеви? (Обзиром да су
предмет набавке и флексибилне цеви) а везано за чл. 77 у вези чл.76, тачка 6 ЗЈН, који
гласи: Наручилац одређује услове за учешће у поступку, тако да ти услови не
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Одговор: На основу члана 76. ЗЈН наручилац дефинише додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског
капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.
Смисао одређивања додатних услова јесте да наручилац буде сигуран да ће уговор
закључити са понуђачем који има капацитете да успешно реализује предметни уговор.
Приликом одређивања минималних капацитета понуђача као додатних услова, наручилац
је дужан да води рачуна да тако одређени услови не дискриминишу понуђаче и да су у
логичкој вези са предметом набавке. Обавеза да додатни услови не дискриминишу
понуђаче не значи да постављене услове може и мора да испуни сваки понуђач који се
бави предметном јавном набавком, већ је смисао одрађивања тих услова да у поступку
учествују само понуђачи који су за то заиста квалификовани. У конкретном случају
наручилац је јасно и недвосмислено дефинисао неопходан пословни капацитет у
конкурсној документацији и тачно квантитативно, финансијски. А технологију је
прецизирао само у делу где је то потребно.
Питање бр.3
Питање: Да ли може да се објави планирана односно процењена вредност јавне набавке, с
обзиром на значај јавне набавке и процедуре око припремања документације за понуду од
стране понуђача?
Одговор: Члан 51. став (3) каже: „План јавних набавки, измене и допуне плана наручилац
објављује на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана доношења“. Поред
објављивању на Порталу, наручилац План набавки објављије и на својој интернет
страници, што значи да је План набавки транспарентан и јавно доступан свима.
Питање бр.4
Питање: Да ли може да се продужи рок за достављање понуда, с обзиром да је конкурсна
документација веома обимна и потребно је време за припрему понуде, а дошло је и до
измене конкурсне документације од стране наручиоца?
Одговор: Наручилац је приликом објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне
документације предвидео рок за отварање понуда у законскоим оквирима, односно у року
од 35 дана од дана објављивања. Измене које је Наручилац извршио не захтевају додатно
време и трошкове за припремање понуде.

Питање бр.5

Питање: По ком основу, односно члану ЗЈН сте утврдили као додатне услове:
- неопходни финансијски капацитет у 3 обрачунске године (2013, 2014 и 2015), где се
тражи да је исти остварен у висини од 240.000.000,00 динара, као и
- неопходни пословни капацитет, да је понуђач у претходне три године (2013, 2014 и
2015) извео радове на пројектима реконструкције и санације топловода у вредности
већој од 240.000.000,00 динара?
Одговор: Члан 77. став (2) тачка 1) ЗЈН каже: „Испуњеност услова из члана 76. став 2. овог
закона понуђач може доказати достављањем доказа уз понуду, као што су: 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“.
Питање бр.6
Питање: С обзиром да се ради о значајним количинама PE-x цевовода, који се уграђују у
овом пројекту, наручилац није предвидео, а морао је да предвиди као неопходни пословни
капацитет на стр.363, тачка 2 и радове на испоруци и монтажи флексибилних цевовода,
као и неопходне алате за монтажу у техничком капацитету, стр. 364, тачка 4.
Одговор: Оно што је наручилац морао да предвиди у конкурсној документацији јесте
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, а по члану 75. ЗЈН. Сви
додатни услови су слободна воља наручиоца. У конкретном предмету, непрофесионално
би било да потенцијални понуђач поднесе понуду, с обзиром на вредност набавке и
количине цевовода који се уграђује у овом пројекту, а да нема неопходан алат за монтажу
истих.
С обзиром да није дошло до измене конкурсне документације, рок за подношење
понуда остаје 18.05.2017. године до 12:00. Отварање понуда биће одржано истог дана, по
истеку рока за подношење понуда са почетком у 12:30.

Комисија за јавну набавку
ЈНМВ-Т-12/17

