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На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку мале вредности грађевинских и
грађевинско – занатских радова за објекат свлачионица (I фаза) ЈН бр.1-II/2018,
образована решењем дел.бр.58771 од 18.6.2018.године, на захтев за додатним
информацијaма и појашњењима конкурсне документације, даје одговор
„Захтев за додатним информацијама
документације, ЈН бр.1-II/2018 (I ФАЗА).“

или

појашњењима

конкурсне

Поштовани,
Сходно члану 63. став 2. ЗЈН, у прописаном року више од пет дана пре истека
рока за подношење понуда, тражимо од вас додатно појашњење у вези горе
поменуте јавне набавке.
Наиме расписали сте следеће:
1.4 Уколико понуду поноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона, као и додатне услове.
Имајући у виду да је Законом о јавним набавкама у члану 81. прописано да
понуду може поднети група понуђача и да додатне услове испуњавају заједно то
јест кумулативно( сабира им се ) ваш захтев није у складу са овим чланом из
следећих разлога: Прописали сте да понуђач има 10 радника у радном односу или
ангажованих од којих један дипломирани грађевински инжењер. Дали то значи да
ако понуду подноси група понуђача треба да имају 20 радника?
Прописали сте за Технички капацитет :минимум једно теретно возило и скелу
минимум 200 м2. Дали то значи да ако понуду подноси група понуђача треба да
имају 2 камиона и скелу од минимум 400 м2?
Прописали сте за Пословни капаците - да је понуђач у последње три године
(2015,2016 и 2017) извео грађевинске радове на објектима у минималној
вредности од 9.000.000,00 динара, збирно за све три године, комплет реализоване,
Да ли значи да ако понуду подноси група понуђача треба да имају референце на
18.000.000,00 динара.
Прописали сте да понуђач поседује систем менаџмента и то: ИСО 9001, ИСО
14001 и ИСО 18001.
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Да ли то значи да ако понуду подноси група понуђача, да треба сваки понуђач да
има уведем менаџмент?
Законодавац је дао могућност да правна лица - понуђачи, предузетниципонуђачи,и физичка лица - понуђачи, заједничким наступањем то јест
подношењем понуда као група понуђача исти удружују своје кадровске, техничке,
финансијске и друге капацитете, јер не мора сваки потенцијални понуђач да има у
власништво наведено.
Молимо да појасните ваш захтев испуњеносзи услова из члана 76.ЗЈН који сте
прописали у тачки 1.4. конкурсне документације.
ОДГОВОР
У складу са одредбама члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама
заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Потенцијални понуђач, заинтересовано лице је благовремено пре истека
рока за подношење понуда послао захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације садржине која је напред цитирана.
Наручилац је накнадним увидом у објављену конкурсну документацију
утврдио да је грешком у Поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА тачка 1. подтачка 1.4. остала
формулација:
„1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона, као и додатне услове.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.“
Конкурсна документација је рађена на тзв. „пелцеру“ од друге јавне набавке
где је наручилац имао намеру да она стварно тако и гласи пошто је
искористио могућност из члана 91. став 2. ЗЈН у којој одредби стоји:
„Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно,
осим ако наручилац из оправданих разлога не одлучи другачије.“
Захваљујемо се на указаном пошто у овој јавној набавци наручилац није
имао такву намеру, па ћемо у складу са тим и изменити конкурсну
документацију тако да подтачка 1.4 из Поглавља V (страна 9 конкурсне
документације) после измене и допуне гласи:
„1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
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Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.“
Што се тиче одговора на Ваше питање у вези са доказивањем додатних
услова у погледу пословног, кадровског и техничког капацитета кад понуду
подноси група понуђача испуњавају их заједно, што ће све бити јасније
после измене конкурсне документације.
У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) одговор се у року од три дана од
дана пријема захтева објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет
страници наручиоца и одговор постаје саставни део конкурсне документације.
Председник комисије
Драгана Михајлов, дипл.правник
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