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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку саставља
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
За јавну набавку Израда пројекте докуметације – Измене и допуне
Просторног плана града Лознице
Број 404-4-81/2019- IIIı-4
ПИТАЊЕ:
На страни 2 у делу пословни капацитет стоји да је понуђач у претходне три године
(2016,2017 и 2018), извршио најмање један посао у вредности од 5.000.000 динара, везано за
израду просторно планске документације.
Анализом тржишта утврдили смо да само две (2) фирме испуњавају овако дефинисан услов
Сматрамо да је потребно проширити временски хоризонт и ставити нпр.
2014,2015,2016,2017,2018 година како би се обезбедило начело конкурентности понуђача.
Оваква измена је у потпуности са чланом 77 закон о јавним набакама ("СЛ. Гласник РС
124/2012, 14/2015 и 68/2015) који каже: ... Испуњеност услова из члана 76. став 2. овог закона
понуђач може доказати достављањем доказа уз понуду, као што су:
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;
ОДГОВОР:
У додатним условима наручилац је захтевао да у погледу пословног капацитета, испуњеност
услова понуђач доказује за претходне три обрачунске године.
Наручилац ће кроз измене и допуне конкурсне документације дозволити да се доказивање
наведеног услова врши кроз 2014,2015,2016,2017 и 2018. годину, као и да је извшен најмање
један посао у вредности од 3.000.000 динара, везано за израду просторно планске
документације (Регионални просторни план или Просторни план посебне намене или
Просторни план јединице локалне самоуправе).
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ПИТАЊЕ:
Имајући у виду чињеницу да сви учесници групе понуђача неограничено солидарно
одговарају наручиоцу посла, што се доказује и прилагањем споразума чланица групе
понуђача, није јасно зашто само носилац понуде, у случају заједничке понуде, треба да има
остварен приход у минималном износу од 20.000.000 динара у претходне три обрачунске
године.
Такође услов који се односи на то да је понуђач извршио најмање један посао у вредности од
5.000.000 динара, везано за израду просторно планске документације дискиминише
потенцијалне понуђаче који имају извршене наведене услуге али чија вредност не прелази
дефинисану вредност од 5.000.000 динара, што је у супротности са Законом о јавним
набавкама, чланом 10 Закона, којим наручилац не може да ограничи конкуренцију.
ОДГОВОР:
У погледу финансијског капацитета наручилац је захтевао да понуђач, односно носилац
понуде у случају заједничке понуде, остварио приход у минималном износу од 20.000.000
динара у претходне три обрачунске године.
Кроз измене и допуне конкурсне документације биће измењено да понуђач или учесници
заједничке понуде (сви чланови заједно) остварио/ остварили приход у минималном износу
од 20.000.000 динара у претходне три обрачунске године.
Такође кроз измене и допуне конкурсне документације ће бити измењен услов за пословни
капацитет.
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