Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима у поступку јавне набавке
мале вредности број 67/2018 – набавка пелета
Питање:
Molimo vas da nam pojasnite zbog čega vam je za malu javnu nabavku potrebna ovako obimna
dokumetacija koja nam povećava i pravi velike troškove
traženi dodatni uslovi
‐  А да је у претходне три године (2015, 2016 и 2017 години) остварио пословни приход у
минималном износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ‐а;
SU VAM DOSTUPNI NA SAJTU‐ APR
‐ Б да рачун понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 12 месецa који претходи
дану објављивања Позива за достављање понуда на Порталу јавних набавки. ‐TAKOĐE SU VAM
DOSTUPNI NA SAJTU‐ NBS
‐ потребно је да понуђач има у својини или закупу 3 (три) доставнотеретна возила ‐ZBOG ČEGA
VAM JE ZA MALU JAVU NABAVKU POTREBNO 3 VOZILA???
‐ потребно је да понуђач има у својини или закупу ручни палетарни виљушкар носивости мин
2.000кг‐RUČNI VILJUŠKAR‐??
‐ да има минимум 6 (шест) радно ангажованих радника, за које понуђач мора доставити доказ
којим на несумњив начин доказује да су исти радно ангажовани код понуђача, као и да је
обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за месец
који претходи месецу у коме је објављен ‐ZAŠTO MORA DA IMA OVAKO VELIKI BROJ ZAPOSLENIH
?? I ZAŠTO MORA DA SE DOSTAVLJA PPPPDP OBRAZAC KADA SE POTPISUJE IZJAVA KOJA TO
OBUHVATA
‐ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ???
Одговор:
Поштовани,
У погледу одређивања додатних услова, чланом 76. и чланом 77. ЗЈН, дефинисано је да
наручилац може да одреди додатне услове у поступку јавне набавке у погледу финансијског,
пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет
јавне набавке, а између осталог и мера за обезбеђење квалитета.
У погледу навода из питања, Наручилац у конкурсној документацији за испуњеност неопходног
финансијског и пословног капацитета, а на основу члана 77. став 2, тачка 1, захтева минимални
годишњи приход за поменуту набавку.
Докази о испуњености услова могу се доставити изјавом да се тражени подаци налазе на сајту
Агенције за привредне регистре за тражени период. Исто тако, може се доставити потврда НБС
или изјава и листинг са сајта НБС, као што је и наведено у конкурсној документацији.
Водећи се основним начелима јавне набавке, Наручилац је саставио конкурсну документацију у
складу са чланом 10. ЗЈН, који дефинише да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке
омогући што је могуће већу конкуренцију, те да Наручилац не може да ограничи конкуренцију,
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а посебно не може онемогућити било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке
неоправданом применом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских
услова, техничких спецификација и критеријума, као и у складу са чланом 12. ЗЈН који дефинише
да је Наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим
понуђачима, при том не одређујући услове који би значили националну, територијалну,
предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би
произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач.
Наиме, испуњеност техничког капацитета, наручилац захтева да понуђач у својини или закупу
има 3 (три) доставно – теретна возила, јер су ранија искуства показала да мањи број возила не
може испунити поменуту набавку добара (чести кварови возила и сл…) Ручни палетарни
виљушкар новисовсти мин 2.000 кг, понуђач је неопходно да поседује у својини или закупу јер
се захтевана испорука пелета спроводи тако што се истоварује са камиона, затим се одлаже у
складиштени простор и котларницу Факултета. Ручни палетарни виљушкар мора да има стручни
налаз о исправности опреме – атест у погледу примењиваних мера за безбедност и здравље на
раду за палетарни виљушкар.
Испуњеност услова за кадровским капацитетом, наручилац захтева минимум 6 (шест) радно
ангажованих радника јер поменута набавка добара – пелета захтева ручни истовар са камиона,
затим одлагање у складиштени простор и у котларницу Факултета.
Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама на страни 8.
конкурсне документације обухвата обавезне услове, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предмету јавну набавку.
Наручилац није обавезан да исте дефинише тако да ове захтеве може да испуни свако од
правних или физичких лица заинтересованих за закључење предметног уговора, већ је
потребно да се исти подреде тако да буду у складу са потребама Наручиоца.
У складу са претходним, Наручилац сматра да је на овај начин оправдао захтеве за наведеним
додатним условима у конкурсној документацији.

Комисија за јавне набавке
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