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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404- 356/2018-II
Датум: 08.10.2018. 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
05.10.2018. 08.10.2018. године доставио питање:
1. У тендерској документацији, тачка 5.2. Додатни услови, као доказ услова Да над понуђачем није покренут
поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак до момента објављивања Позива за
достављање понуда, тржите потврду Агенције за привредне регистре или другог надлежног органа, која мора
бити издата после објављивања Позива за достављање понуда.
За који временски период треба да буде издата иста потврда?
Одговор:
Наручилац је омогућио да понуђач у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка
1), 2) и 4) Закона и додатних услова, писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
(Образац бр. 3).
Уколико понуђач без обзира на оставњено могућност достављања писане изјаве у Понуди достави потврду
Агенције за привредне регистре или другог надлежног органа, датум на потврди мора бити после објављивања
позива за подношење понуда, дакле након 18.09.2018. године, а да обухвата период пре објављивања понуда.
2. У одговору на постављена питања у отвореном поступку јавне набавке бр. 44/2018, као одговор дајете следеће:
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."
Додали сте их тек након измене конкурсне документације. Захтевамо да се наручилац не служи
дезинформацијама и да не доводи потенцијалне понуђаче у заблуду својим нестручним и несавесним деловањем.
Даље, образложење за постављање услова финансијског капацитета, однсоно да је у периоду од 2015. - 2017.
године извео кумулативно исте или истоветне радове поткрепљујете наводима да за радове који су почели и
завршили се 2018. године није протекао "довољно велики период времена", тачније да нису протекла сва
годишња доба, те да је њихов квалитет и даље упитан. Ми тврдимо да су радови могли да почну у јануару 2018. и
да се заврше у септембру 2018. године те тако да прођу кроз сва годишња доба. Захтевамо да додатни услов
проширите и на 2018. годину. Имајући у виду температуре у свим месецима 2018. године није јасно на који начин
Комисија за ЈН48/2018 утврђује да ли су неки радови изведени кроз сва годишња доба а који нису и да ли то
значи да садашњи услов 2015, 2016 и 2017. једнозначно одређује температурне разлике у свим годишњим
добима? Сви смо сведоци несталних временских услова.
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Наручилац и даље не поштује Закон о јавним набавкама и свесно даје предност одређеним понуђачима, још
једном захтевамо да преиспитате своје одговоре како не бисмо дошли у ситуацију подношења захтева за заштиту
понуђача пре рока за подношење понуда.
Одговор:
На страни 4 и 5 Конкурсне документације, под римским бројем III су били 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, Наручиоц је исте само допунио, што можете
видети увидом у Конкурсну документацију објављену 18.09.2018. године, Намера Наручиоца није била да
Понуђаче доводи у заблуду или да даје дезинформације, већ само да му да информацију где се тражене
информације налазе.
Наручилац остаје при одговору који је дао 05.10.2018. и нема шта да дода на исти. Да ли ви као потенцијални
понуђач сматрате да је у реду да Наручиоц промени додатне услове на основу захтева сваког потенцијалног
понуђача?!
Ваше је законско право да подносете Захтев за заштиту права понуђача, а такође дискреционо право сваког
Наручиоца је да се определи да постави додатне услове за које мисли да ће му омогућити подношење
одговарајуће понуде.
3. Да ли се додатни услов за технички капацитет – утоваривач најмање 1 комад, уместо траженог утоваривача
може доказати достављањем доказа о поседовању комбиноване радне машине?
Одговор:
Наручилац је конкурсном документацијом захтевао као додатни услов за технички капацитет утоваривач, не
комбиновану радну машину, а поседовање неопходне опреме понуђач доказује: фотокопијом извода из листе
инвентара, фотокопијом саобраћајних дозвола, уговорима или рачунима о куповини, доказ о закупу (ако возила
нису у власништву понуђача) и важеће полисе осигурања за сва возила.
4. Обзиром да смо тражили и добили потврду за референтне радове на старом обрасцу бр.12 (вредност изведених
радова са ПДВ-ом) и пре измене тендерске документације, да ли можемо да доставимо потврду за референцу на
старо обрасцу, али да вредност изведених радова у обрасцу број 11 Списак изведених радова/Референтна листа
умањимо за вредност ПДВ-а приказану на потврди?
Одговор:
Наручилац ће прихватити потврду на којој су наведене вредности са ПДВ-ом, али као што сте и сами навели у
Обрасцу број 11 треба да унесете вредности радова без ПДВ-а. Такође у складу са чланом 79 ЗЈН
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели
уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи
достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других
поступака јавних набавки код тог наручиоца.
Такође у складу са чланом 93 ЗЈН Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача.
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