Јавна набавка радова – 44/2018

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404- 356/2018-II
Датум: 05.10.2018. године
Апатин
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и
14/2015, 68/2015), Наручилац Председник општине Апатин објављује:
Oдговори на постављена питања
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 44/2018
Додатне информације и појашњења
Потенцијалн понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке услуга дана
04.10.2018. године доставио питање:
1. У конкурсној документацији не постоји технички опис радова који ће се изводити. који је разлог за овај
пропуст? Захтевамо да га додате! Подсећамо Чланом 61. Закона о јавним набавкама у ставу 1. пише „Наручилац
је дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме адекватну
понуду.“, ондосно у истом Члану став 4. тачка, где се каже да конкурсна документација мора да садржи „5) врсту,
техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл;”
2. Даље у предмеру радова, Наручилац односно Пројектант стално се позивају на „ТУИР“, шта представља ова
скраћеница?
3.
Конкурсном документацијом је тражено, а у делу 5.2 са додатним условима на страни 7. конкурсне
документације да је понуђач у периоду од 2015. – 2017. године успешно и квалитетно извео на истоврнсом
предмету јавне набавке у укупном кумулативном износу од најмање 25.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
а. Зашто са ПДВ-ом, обзиром да се на те радове сходно законом о ПДВ-у не обрачуна ПДВ у складу са Чланом
10.?
б. Шта значи „истоврсни предмет јавне набавке“? Захтевамо конкретне одреднице шта ће се све признати као
тражена референца.
ц. Чиме се Наручилац водио када је постављао услов за временски период од 2015. – 2017. године и одговором
на питање од 29.09.2018. онемогућио Извођаче да као референтне радове прикажу радове који су почели и који су
се успешно завршили 2018. године? Подсећамо Наручиоца прво на Члан 10. Закона о јавним набавкама који
каже: „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не
може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку
јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова,
техничких спецификација и критеријума.” односно Чланом 12. истог закона који каже: „Наручилац је дужан да у
свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.” Обзиром да се ради о
очигледном фаворизовању одређених понуђача, захтевамо да услов проментите, односно додате и 2018. годину
као референтну обзиром да је природније да се понуђач у скорије време бавио поменутим „Истоврсним
радовима".
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Одговори на питања:
1. На страни 4 и 5 Конкурсне документације, под римским бројем III су наведени Врста, спецификација,
количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
2. Скраћеница ТУИР – технички услови извођења радова.
3.
а. Наручилац прихвата примедбу и мења додатни услов у делу финансијског капацитета те он сада
гласи:
•
Да је понуђач у периоду од 2015. г. до 2017.г. успешно и квалитетно извео радове истоврсне предмету
јавне набавке и то у укупном кумулативном износу од најмање 25.000.000,00 динара без ПДВ-а.
б. истоврсни радови су радови који имају:
1) исту намену и својства и припадају истој групи радова
2) припадају истој групи делатности у оквиру Сектора Ф, у Уредби о класификацији делатности, („Службени
гласник Републике Србије”, број 54/2010).
ц. Смисао додатних услова (у техничким спецификацијама, као елемент критеријума или као додатни
услов), јесте основано ограничавање конкуренције, прилагођено објективним потребама наручиоца и предмету
набавке.
Пре постављања свих додатних услова, треба испитати тржиште и видети колико потенцијалних понуђача
поседују оно што се тражи и да ли је то неопходно, или да ли је:
- у складу са предметом конкретене набавке
- представља објективну потребу наручиоца
У том случају не мора да их испуни сваки понуђач, тј. тада нису дискриминаторски, тј. наручилац може да
докаже да услови не дискриминишу понуђаче.
Као што сте и сами цитирали Закон о ЈН члан 10. став 1 Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући
што је могуће већу конкуренцију, дакле дужан је да омогући конкуренцију, што је Наручилац приликом
истраживања тржишта и дефинисања додатних услова и учинио и финансијски капацитет који је поставио је у
сладу чланом 76. и 77. ЗЈН Наручилац у конкурсној документацији одређује 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.
Испуњеност услова из члана 76. став 2. овог 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.
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;
2) један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што је:
(1) списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга за период који није дужи од
осам година за радове, односно пет година за добра и услуге, са износима, датумима и листама купаца односно
наручилаца;
(2) стручне референце које прате списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених
услуга;
Приликом постављања овог услова Наручилац је захтевао кумулативан финансијски капацитет у последње 3
године (2015,2016,2017) сматрајући да се за такве радове може са сигурношћу тврдити да су успешно и квалитено
завршени, с обзиром да радови који су започети и завршени у 2018. години и од којих није протекао довољан
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период времна, тачније да су протекла сва годишња доба, се могу показати као радови који су завршени, али
њихов квалитет је још увек упитан.
Дакле Наручилац је у складу са Законом о ЈН члан 10, обезбедио што је могуће већу конкуренцију, у складу са
чланом 76. одредио додатне услове и у складу са чланом 77. одредио начин на који се доказују тражени додатни
услови, тражени финансијски капацитет није дужи од 8 година и није већи од двоструке процењене вредности
јавне набавке.
Наручилац остаје при овом услову.
Комисија за јавну набавку 44/2018

