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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке
Изградња надстрешнице на Најлон пијаци, ЈН бр. 21/2017
Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо вас о достављеним питањима заинтересованих
лица и одговорима у вези са припремањем понуде.
ПИТАЊА:
1) Обраћамо Вам се у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС", бр. 124//2012, 14/2005 и 68/2015) где Вам указујемо на уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији у вези јавне набавке
21/2017 - Изградња надстрешнице на најлон пијаци.
На страни 5 од 43 конкурсне документације код финансијског капацитета од
понуђача захтевате следеће:
Да је бонитет понуђача за период од 2012-2016 године скорингом оцењен као
веома добар ББ+ или бољи.
Желимо да истакнемо да је прописан бонитет ББ+ у грубој диспропорцији са
бонитетом „области 43-Специјализовани грађевински радови“ који је на нивоу ЦЦ+
и са бонитетом „сектор Ф-грађевинарство“који је на нивоу ДД.
Прописивањем додатног финансијског услова који захтева од понуђача да испуни
критеријум веома доброг бонитета ББ+, а имајући у виду да је прописани бонитет
знатно виши у односу на област и сектор у оквиру којег понуђачи послују,
онемогућава се постојање већег броја прихватљивих понуђача, што доводи до
фаворизовања оних понуђача који су по својим бонитетима изузеци у оквиру
специјализованих грађевинских радова у сектору Грађевинарства и дискриминације
већине понуђача који послују у грађевинском сектору. Такође искључивањем
из разматрања понуда оних понуђача чији бонитети не испуњавају прописани
критеријум додатног финансијског услова који је несразмерно висок у односу на
бонитете који важе у домаћим пословним условима, на непосредан начин
онемогућава се давање предности домаћим понуђачима.
На горе наведен начин грубо се нарушава начело обезбеђења конкуренције,
гарантована чл.10 Закона о јавним набавкама и начело једнакости понуђача,
гарантовано чл.12. Закона и нарочито обавеза давања предности домаћим
понуђачима у складу са чл.86. Закона.
Посебно указујемо да уколико је бонитет области 43-Специјализовани грађевински
радови ЦЦ+, а бонитет сектора Ф-ГРАЂЕВИНАРСТВО ДД, прописивањем додатног
финансијског услова да бонитет понуђача мора бити ББ+, нарушава се логичка
повезаност предмета јавног позива и додатног услова, коју је наручилац дужан да
обезбеди сходно чл.76. ст.6. Закона.
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Имајћи у виду претходно, захтевамо да се прописани додатни услов финансијског
капацитета промени, тако да омогући конкуренту и једнаку тржишну утакмицу
потенцијалним понуђачима у складу са бонитетима „области 43-Специјализовани
грађевински радови“ и „сектора Ф-ГРАЂЕВИНАРСТВО“.
Такође, молимо Вас да прецизно дефинишете закон или подзаконски акт који
дефинише границу прихватљивости оцене скоринга.
Напомињемо да опис оцене скоринга Ц гласи ДОБАР БОНИТЕТ, те Вас с тога
молимо да нам прецизирате акт по основу ког је скоринг са оценом Ц неприхватљив
у овом поступку јавне набавке?
У прилог горе наведеном достављамо Вам мишљење Управе за јавне набавке по
питању прихватљивог нивоа скоринга.
Молимо Вас да измените конкурсну документацију тако што ћете избацити
неоснован и незаконит услов по питању оцене скоринга који је у супротности са
чланом 10, 12 и 76 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124//2012,
14/2005 и 68/2015).
Скрећемо Вам пажњу да овако постављен услов представља основ за подношење
захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки.

2) Обраћамо Вам се у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, а све у циљу припремања
понуда за ЈН 21/2017.
Молимо Вас да нам дефинишете која је дебљина плоча од лексана (Лимарски
радови-позиција 4.)?
Обзиром да је увид у локацију обавеза сваког понуђача занима нас да ли можемо да
извршимо увид у локацију у понедељак 02.10.2017. године?

ОДГОВОРИ:
1) Чланом 76. став 2. ЗЈН прописано је да Наручилац у конкурсној документацији
одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског,
пословног, техничког и кадравског капацитета увек када је то потребно имајући у
виду предмет јавне набавке. Чланом 77. став 2. ЗЈН дефинисано је да се ипуњеност
ових услова може између осталог доказивати скорингом издатим од стране
надлежних органа. Такође, Влада Републике Србије донела је стартегију за развој
јавних набавки за период 2014-2018. године и потпуно усаглашавање домаћих
прописа са директивама и другим актима ЕУ (www.ujn.gov.rs). С обзиром да је
скоринг у пракси ЕУ веома заступљен у приватном сектору, а поготово у јавним
набавкама будући да на најрелевантнији начин показује пословање правног субјекта
као што су историјат плаћања, ликвидност, успешност (плаћање добављачима итд.)
као и 16 других показатеља (www.skoring.rs) остајемо при ставу из конкурсне
документације. С обзиром да не захтевамо скоринг са највишом оценом, као и да
постоји много фирми које испуњавају минимално овај ниво на тржишту, остајемо
при захтеваном услову из конкурсне документације. Како је предмет набавке,
изградња надстрешнице на Најлон пијаци у Новом Саду на којој је дневна
фреквенција више десетина хиљада људи и с обзиром да се набавка финансира из
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Буџета града Новог Сада, а лошији ниво рејтинга (како наводи агенција за привредне
регистре) носи одређене ризике, можемо да изразимо сумњу у реализацију
предметних радова нижег скоринга од наведеног. Даље у тексту вам достављамо
дефиницију Скоринга преузету са сајта Агенције за привредне регистре
(www.apr.gov.rs) Скориниг - објективна оцена способности и измиривања обавеза и
успешности правних лица и предузетника, утврђена на основу података на основу
финансијског извештаја (биланс стања, биланс успеха) на период од 5 година.
Наручилац има право по члану 76.ЗЈН да дефинише додатне услове ( члан 77. став 2.
тачка 1. ЗЈН) који су у логичној вези са предметом јавне набавке и који неће
дискриминисати понуђаче. Дефинисањем додатног услова који је у логичној вези са
предметом јавне набавке није нарушено начело једнакости понуђача и начело
конкуренције по ЗЈН. Комисија сматра да овај услов може да испуни велики број
понуђача на тржишту, те остаје при захтеваном услову из конкурсне документације.
2) Дебљина плоча од лексана (лимарски радови-позиција 4.) је 10мм.
Увид у локацију можете извршити у договору са лицем за контакт наведеним у
конкурсној документацији. Лице за контакт је Драган Шћепановић, тел.063/574716.

ЗА НАРУЧИОЦА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
________________________
Драгослав Гавранчић
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