ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним објашњењима Конкурсне
документације у поступку јавне набавке мале вредности радова Инвестиционо одржавање ограде око игралишта, редни број набавке
3/15, наручиоца Основна школа „Десанка Максимовић“, улица Устаничка
број 246, 11050 Београд
У предметном поступку јавне набавке, дана 28.09.2015. године, на e-mail
адресу Наручиоца пристигла су следећа питања потенцијалног понуђача:
1. У поглављу IV где су написани додатни услови за учешће у поступку
јавне набавке у складу са чланом 76. Закона тражи се да
потенцијални понуђач у погледу финансијског капацитета испуњава
услов да је у претходне три обрачунске године (2012, 2013, 2014) имао
укупан пословни приход у износу од најмање 4.000.000,00 динара, док
се у погледу пословног капацитета тражи од потенцијалног понуђача
да је у претходне три године од дана објављивања позива за
подношење понуда извео радове који су предмет јавне набавке
укупне збирне вредности од најмање 10.000.000,00 динара (без ПДВа). Молимо да нам одговорите зашто је износ који је тражен за
пословни капацитет већи од износа траженог за финансијски
капацитет, имајући у виду да је нелогично да је, на пример предузеће
које се бави извођењем грађевинско – занатских радова у које
спадају и радови који су предмет јавне набавке (браварски)
остварило веће приходе од предметних радова него укупно од свих
грађевинско – занатских радова?
ОДГОВОР:
Услови који се тичу пословног и финансијског капацитета су дефинисани у
складу са конкретним предметом јавне набавке а имајући у виду
процењену вредност предмета јавне набавке, рок извођења радова као и
рок плаћања. Чланом 76. став 6. Закона о јавним набавкама је предвиђено
да Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне
набавке. Како се у конкретном поступку јавне набавке ради о јавној
набавци радова то је, у циљу утврђивања способности потенцијалних
понуђача да изврше конкретан предмет јавне набавке, и дефинисана
већа, односно одговарајућа вредност пословног капацитета у односу на
финансијски капацитет. С друге стране, што се тиче услова за

финансијски капацитет, његова улога у конкретном поступку јавне набавке
јесте да се утврди финансијска способност понуђача да изврши преузете
уговорене обавезе од тренутка закључења закључења уговора па све до
тренутка док не доспе рачун за плаћање, односно до примопредаје
уговорених радова. Дакле, у конкретном случају, пословни капацитет
указује на референце понуђача у смислу да докаже да је већ изводио
тражене радове, а финансијски капацитет указује на способност
понуђача да конкретну, преузету уговорену обавезу изврши без уплаћеног
аванса, односно сопственим финансијским улагањем, до тренутка
доспећа рачуна за плаћање.
2. Такође молимо да нам одговорите шта све спада у радове који су
предмет ове јавне набавке, односно које врсте грађевинско –
занатских радова у потврдама Наручилаца ће се сматрати валидним
доказима за испуњавање додатних услова у погледу пословног
капацитета.
ОДГОВОР:
Наручилац је од потенцијалних понуђача тражио да докажу да су изводили
радове који су предмет јавне набавке. У поглављу III дата је спецификација
предмета јавне набавке, а у складу са тим су и припремљени
одговарајући образаци, и то Списак изведених радова у поглављу XII и
Потврда Наручиоца у поглављу XIII, као начини доказивања испуњености
траженог услова заједно са копијама уговора и анекса уз исти ако их је
било. У потврдама наручиоци посла ће навести на чији захтев се потврда
издаје, број уговора и датум закључења, као и за кога се потврда издаје. Из
свега наведеног произилази да су потенцијални понуђачи у обавези да
докажу да су изводили радове који су предмет конкретног поступка јавне
набавке (опис дат у поглављу III) тако што ће доставити образце из
поглавља XII и поглавља XIII, али и уговоре са наручиоца посла из којих ће
се закључити да ли су понуђачи изводили радове који су предмет јавне
набавке или не.
Број: 1
У Београду, дана 28.09.2015. године
Комисија за јавну набавку

