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Дел.број : 01-20-I-8/2019-4
Датум :15.04.2019.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

јавну набавку мале вредности – ЈНМВ бр. 8/2019 – Замена гасног котла 

ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА ОДГОВОРИ

Везано за додатне услове које Наручилац 
објавио у конкурсној документацији, 
тражимо појашњења и измену 
уконкурсној документацији:

1. Траженим финансијским капацитетом 
наручилац не тражи доказе да понуђачи 
имају остварен приход по основу 
обављања радова који су предмет ове 
јавне набавке, што значи да понуђач 
уопште не мора да се бави делатношћу 
која је предмет ове јавне набавке.
Молимо појашњење и прецизирање овог 
услова како би био у логичној вези са 
предметом ове јавне набавке.
2. Објављена садржина додатних услова 
која се односи на технички капацитет ,  
није у логистичког вези са предметом 
јавне набавке и дискриминише 
потенцијалне понуђаче из следећих 
разлога :
1. Под техничким капацитетом, тражи се 
да понуђач поседује у својини, закупу или
лизингу,два камиона минималне 
носивости 5 t, док у објављеном обрасцу 
структуре цене под тачком 2 стоји да 
треба да се угради котао укупне тежине 
68 kg. Сва остала опрема је
са много мањом тежином.Поставља се 
питање чему ће служити два тражена 
камиона и у којој је то логичкој вези са 
предметом јавне набавке?

Одговор на питање бр.1: 

Наручилац није захтевао од понуђача 
доказ о извршеним радовима који су 
предмет ЈН, као и референце потврде о 
извршеним радовима, већ да је понуђач 
у претходне три обрачунске године 
пословао позитивно и остварио укупан 
приход у минималном износу од 
2.000.000,00динара, из члана 77.став 2. 
који гласи: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 
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2. Код техничког капацитета тражи се да 
понуђач поседује агрегат капацитета 20-
25kw, један комад, који нема никакву 
логичну везу са предметом јавне набавке 
као и са радовима који се изводе јер су у 
питању радови на објекту где постоји 
електрична струја, а снага не прелази 1 
кw.
3. У делу кадровског капацитета понуђач 
је дужан да има најмање 25 запослених, 
односно радно ангажованих лица и то 10 
радника занатске стуке, бравара, 
водоинсталатера и слично, 2 
електричара, 2 инжењера и једног 
грађевинског техничара.
Поставља се питање зашто се тражи 25 
ангажованих радника ? Зашто ни један 
тражени радник није термотехничке 
струке ( инсталатери грејања), а што би 
било у логичкој вези са предметом јавне 
набавке?Молимо појашњење зашто од 
осталих тражених 20запослених радника 
односно радно ангажованих лица, 
њихови стручни профили немају никакву 
логичку везу са предметом јавне набавке 
чиме се дискриминишу остали понуђачи.
4. Посебно поставља се питање и 
представља дискриминацију захтев да се 
доказ  о ангажованим лицима тражених 
струка врши на основу извода из 
пореских пријава и стањем задужења по 
BOP, за један од два месеца који 
претходе месецу у ком је објављен позив 
за достављање понуда на порталу јавних 
набавки.
Понуђачи у складу са Законом о раду , 
радно ангажоване раднике пријављују и 

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. 
Одговор на питање бр.2 :

3. Рок за извођење радова је кратак, 
самим тим је захтевано поседовање 
агрегата због постојања могућности 
нестанка електричне енергије ( као и 
прекида у раду).
 

Одговор на питање бр.3и 4:

3-4.Наручилац захтева да има најмање 
25 радника из простог разлога што је 
рок за извршење радова 20дана.Како је 
кратак  рок за извршење радова, 
Наручилац сматра да извођач радова 
мора имати довољан број радника, како 
би се радови квалитетно и на време 
извршили.Наручилац не сматра да је 
поставио дискриминисан услов за 
понуђаче захтевом да се доказ 
ангажованим лицима тражених струка 
врши на основу извода из пореских 
пријава, јер управо тај доказ показује да
ли понуђач поседује број запослених или
радно ангажованих радника захтеваном
конкурсном документацијом пре 
објављивања позива.Свако радно 
ангажовано лице такође мора имати 
пријаву, чиме се доказује запослење тог 
лица код понуђача, а Наручилац не 
може бити сигуран да ће изабрани 
понуђач након потписивања уговора 
ангажовати захтевани број радника, 
који ће бити пријављени на основу 
закона о раду. Такође Наручилац је 
тражио раднике занатске струке и није 
тачно прецизирао које струке  требају 
да су запослени или радно ангажовани, 
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ангажују за период у коме се одвија 
реализација јавне набавке.Из тог разлога 
тражимо појашњење овог 
дискриминишућег услова који није у 
складу са законом.
Свим горе наведеним су повређени 
чланови закона о јавним набавкама, о 
чему већ постоје донета решења 
Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавне набавке.
Из наведених разлога тражимо да 
Наручилац изврши измену конкурсне 
документације у погледу финансијског, 
техничког и кадровског капацитета како 
је наведено, на начин да документација 
буде у логичкој вези са предметом јавне 
набавке како се не би вршила 
дискриминација заинтересованих 
понуђача и да се продужи рок за 
отварање понуда.
У противном ћемо бити приморани да се 
обратимо Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавне 
набавке. 

већ стоји :10 радника занатске струке 
( бравар, водоинсталатер и сл...),што 
зачи да понуђач може да стави стручни 
профил лица који одговарају предмету 
ЈН, уколико их поседује      

 
Комисија за јавну набавку
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