СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 12
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 034-102/1-2017
Дана: 10.07.2017. године
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 07.07.2017. године, Сенћанскa гимназијa као Наручилац у поступку јавне набавке брoj 034102/1-2017, примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
“У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) достављамо захтев за додатним информацијама или појашњењима и указујемо Вам на
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацију за јавну набавку број 034-103/12017 – Доградња постојећег објекта Сенћанске гимназије:
1. На страни 19 конкурсне документације у оквиру додатних услова финансијског капацитета
захтевате следеће:
1) да је понуђач остварио приход у 2013., 2014. и 2015. години најмање у износу од 226.000.000,00
динара; доказ: Извештај о бонитету (образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре или биланси
успеха и стања;
2) да је понуђач оцењен са минимум веома добар бонитет “ББ”; доказ: Скоринг Агенције за
привредне регистре за период 2013., 2014. и 2015;
3) да нема евидентиран ниједан дан неликвидности у периоду од 3 (три) године пре објављивања
позива; доказ: Изјава понуђача о броју дана неликвидности израђена на сопственом меморандуму,
потписана од стране овлашћеног лица и печатом оверена, са назначењем интернет странице
Народне банке Србије на којој се може проверити статус понуђача и приложеном електронском
потврдом са интернет странице;
Скрећемо Вам пажњу на члан 77. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) који гласи:
“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, осим у изузетним случајевима када
је то неопходно због посебних ризика повезаних са предметом 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.”
Према томе, Закон не дозвољава да истовремено захтевате и Извештај о бонитету и Скоринг јер су у
самом тексту Закона о јавним набавкама поменути докази постављени алтернативно: Извештај о
бонитету или Скоринг.
Молим Вас да аргументовано образложите по основу ког акта сте одредили да је прихватљив
скоринг са оценом ББ, а неприхватљив са оценом Ц (у чијој оцени стоји добар бонитет)? Такође Вас
молимо да образложите зашто сматрате да ће понуђач са скорингом ББ квалитетније извршити
радове од понуђача са оценом Ц? Посебно узмите у обзир чињеницу да је предмет јавне набавке
извођење грађевинских радова, а да фирме које се баве грађевином због природе посла и законских
рокова којима су регулисана плаћања нису у могућности да имају високу оцену скоринга што само
потврђује да овако постављен захтев није у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Као потврду нашој тврдњи у прилогу Вам достављамо мишљење Управе за јавне набавке по питању
оцене скоринга као услова у конкурсној документацији.
Молимо Вас да конкурсну документацију ускладите са одредбама Закона о јавним набавкама, тако
што ћете из додатних услова избацити скоринг са оценом ББ.

Одговор: Испуњеност услова да је понуђач остварио приход у 2013., 2014. и 2015. години најмање
у износу од 226.000.000,00 динара доказује се достављањем Извештаја о бонитету (образац БОН-ЈН)
Агенције за привредне регистре или биланса успеха и стања, а да је оцењен са минимум веома добар
бонитет “ББ” достављањем Скоринга Агенције за привредне регистре за период 2013., 2014. и 2015.
године. Наручилац тражи од понуђача да је оцењен са минимум веома добар бонитет “ББ”, јер
сматра да је већа оцена бонитета гаранција боље обављеног посла.
2. На страни 19 конкурсне документације у оквиру додатног услова пословног капацитета наведено
је да је понуђач у 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. и 2016. години изводио радове доградње,
изградње, адаптације, санације и реконструкције према следећем:
- на најмање 1 (једном) објекту у вредности од најмање 50.000.000,00 динара без ПДВ-а,
- на најмање 4 (четири) објекта у вредности од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а по
објекту, од којих најмање 2 (два) објекта који су заштићени у складу са Законом о културним
добрима.
2а) Како захтевате да је понуђач изводио радове на најмање 2 (два) објекта који су заштићени у
складу са Законом о културним добрима молимо Вас да нам доставите информацију где је
јавно доступан податак да је објекат Сенћанске гимназије на којем се врши доградња, односно
предметни радови заштићен у складу са Законом о културним добрима, с обзиром код
Републичког завода за заштиту споменика културе, Покрајинског завода за заштиту споменика
културе и Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица не постоји податак
да је објекат Сенћанске гимназије уписан у регистар споменика културе. На основу наведеног
сумњамо да је наведени објекат уопште заштићен у складу са Законом о културним добрима.
2б) Из ког разлога искуство понуђача који је извео радове на 1 (једном) објекту у вредности од
најмање 50.000.000 динара без ПДВ-а и на 2 (два) објекта у вредности од 20.000.000 динара без
ПДВ-а по објекту није довољно за извођење предметних радова па захтевате искуство на још
два објекта која су заштићена у складу са Законом о културним објектима? Поред тога
сматрамо да захтевани пословни капацитет, који у збиру износи најмање 130.000.000 динара
без ПДВ-а је предимензиониран у односу на процењену вредност јавне набавке.
2в) Законом о јавним набавкама период за који се траже изведени радови није ограничен на
обрачунске године па је нејасно зашто није дозвољен период од 6 година од дана објављивања
позива за подношење понуда? Одређивањем периода на претходне обрачунске године
ограничено је учешће понуђачима који су окончали предметне радове у 2017. години, а који
несумњиво поседују искуство у извођењу предметних радова. Молимо Вас да измените
конкурсну документацију и да период извођења референтних радова проширите и на 2017.
годину до објављивања позива за подношење понуда.
Одговор: Објекат Сенћанске гимназије је назначен као споменик културе у Генералном плану
насеља Сента (“Службени лист општине Сента”, број 7/2008) на основу Услова и мера заштите
непокретних културних добара за потребе израде Генералног плана насеља Сента број 665-2/4 од
30.12.2005. године израђен од стране Међуопштинског завода за заштиту споемника културе
Суботица.
Искуство на још два објекта која су заштићена у складу са Законом тражи се из разлога што је
предметни објекат споменик културе.
С обзиром да је 2017. година још увек у току, Наручилац тражи референце из претходних шест
година, тј. за 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. и 2016. годину.
3. На страни 19 конкурсне документације у оквиру додатног услова кадровског капацитета између
осталог наведено је да се сматра да понуђач испуњава наведени услов уколико располаже са
најмање 50 (педесет) извршилаца. Као доказ за захтевани услов наведено је следеће:
“за лица у радном односу код понуђача треба поднети фотокопије образаца М Пријава – Потврда о
поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање; фотокопије уговора о раду
запослених; доказ о извршеној оспособљености о безбедности и здрављу на раду, а за инжењере и
фотокопију лиценце са потврдом важења исте.”

Нејасно је из ког разлога захтевате доказ о извршеној оспособљености о безбедности и здрављу на
раду за извршиоце када у оквиру постављеног услова нисте ни захтевали да су извршиоци
оспособљени за безбедан и здрав рад.
На основу наведеног молимо Вас да извршите измену конкурсне документације, односно да
ускладите постављени услов кадровског капацитета са захтеваним доказима.
Одговор: Сви извршиоци морају да буду оспособљени за безбедан и здрав рад у складу са важећим
прописима, о чему се доставља одговарајући доказ Наручиоцу.
4. На страни 20 конкурсне документације у оквиру додатног услова кадровског капацитета наведено
је и да понуђач има најмање 1 (једно) лице задужено за безбедност и здравље на раду или
ангажовано правно лице или предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и
здравља на раду издату од стране надлежног министарства рада Републике Србије. Као доказ о
испуњењу наведеног услова захтевана је фотокопија уговора о ангажовању правног лица или
предузетника, важеће лиценце и уверења.
Из наведеног није јасно који су докази неопходни за лице задужено за безбедност и здравље на раду
које је у радном односу код понуђача, с обзиром да сте навели доказе само за правно лице или
предузетника.
У складу са наведеним, молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и у делу који се
односи на начин доказивања за једно лице задужено за безбедност и здравље на раду, односно да
дефинишете који су докази неопходни за лице које је у радном односу код понуђача.
Одговор: Наручилац је у конкурсној документацији навео доказе како за лица задуженог за
безбедност и здравље на раду тако и за ангажованог правног лица или предузетника који имају
лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног
министарства рада Републике Србије. Из конкурсне документације произлази да лице које је у
радном односу код понуђача подноси уверење.
5. Да ли потврда инвеститора о изведеним радовима мора бити на оригиналном обрасцу из
конкурсне документације (Образац бр. 9) или може бити дата на другом обрасцу уколико садржи
све информације које садржи и оригинални образац из конкурсне документације?
Одговор: Потврда инвеститора о изведеним радовима може бити и на другом обрасцу али треба да
садржи све информације које садржи и оригинални образац из конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке

