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Суботица
Трг слободе 1
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈН К 07/18,
објављујемо одговор на наведенo питањe.
Питање: Молимо Вас за образложење измене конкурсне документације за јавну
набавку услуге одржавања сточних гробља на подручју града Суботице од дана
29.03.2018. године.
Није спорно питање измене конкурсне документације као такве, него нас као
привредно друштво које је испуњавало све услове пре напоменутих измена, занима из
којих су разлога дана 29.03.2018. године настале измене које нас директно искључују?
Молимо вас за објашњење, с обзиром да смо од Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки добили инструкције да се ова врста информације
може јавно затражити пре предузимања било које мере у смислу Захтева за заштиту
понуђача у поступцима јавне набавке из члана 149. Закона о јавним набавкама.
Ово питање се поставља због тога што је део конкурсне документације који је
накнадно додат дискриминаторског карактера тј. има за циљ фаворизацију одређених
понуђача у односу на друге потенцијално заинтересоване за учешће у поступку јавне набавке.
Одговор: Наручилац је извршио измену конкурсне документације за јавну набавку у
отвореном поступку одржавање сточних гробља на подручју Града Суботице ЈН К 07/18 и при
томе одредио додатне услове који су у логичкој вези са предметом јавне набавке имајући у
виду процењену вредност јавне набавке и врсту предметних услуга.
Чланом 76. ЗЈН („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) је дефинисано да
Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то
потребно имајући у виду предмет јавне набавке. Смисао дефинисаних додатних услова јесте да
наручилац има одређену сигурност да ће уговор закључити са понуђачем који има капацитете,
знање и искуство да успешно реализује уговор о јавној набавци.
Тражени пословни капацитет је дозвољен Законом о јавним набавкама где члан 77. став
2. тачка 1) наводи да минимални годишњи приход који се тражи од понуђача не сме бити већи
од двоструке процењене вредности јавне набавке.
Чланом 81. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) је дефинисана могућност подношења заједничке понуде групе понуђача како би
заједничи испунили захтеване додатне услове уколико их један понуђач не испуњава
самостално.

Комисија за јавне набавке

