У благовременом року, лице које је преузело конкурсну документацију за
ЈН 37/17 Набавка и уградња типских дечијих игралишта за села на
подручју града Шапца поставило је следећа питања:
ПИТАЊЕ БРОЈ: 1
Разматрајући предметну Конкурсну документацију, уочили смо, да је
Наручилац одредио обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. Закона, са упутством за доказивање испуњености
тих услова.
Наручилац је одредио да се испуњеност обавезних услова из чл. 75.
Закона може доказивати достављањем неоверених копија докумената
а наручилац, пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих доказа за тачке од 2) до 4). Доказ за тачку 1) је
јавно доступан на интернет страници надлежног органа и понуђач није
дужан да га доставља.
За понуђаче, уписане у Регистра понуђача, Наручилац је одредио
следећи
начин доказивања испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона:
“Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1.
- 3. доставља само неоверену копију решења о упису у
Регистар понуђача и уписује број и датум издавања решења.”
У делу Конкурсне документације:
“4.3. Образац и упутство за доказивање испуњености услова из чл. 75.
и 76. ЗЈН”, као и
“4.3.1. Образац за доказивање испуњености услова из чл.75. и 76.
ЗЈН”,
после тачке 3., Наручилац је написао следећи текст:
“Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. - 3.
доставља само неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача
и уписује број_____________и датум издавања
решења_____________.”
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Како да у предметном случају поступи понуђач, који је у Регистар
понуђача уписан, на пример, 29.05.2014. године и од тог датума
располаже Решењем АПР-а о упису понуђача у Регистар понуђача а
код истог понуђача је у међувремену, дошло до промене података, у
смислу да је ново пословно име сада, бивше скраћено пословно име,
да је друга шифра делатности и да је промењен законски заступник, о
чему располаже другим Решењем АПР-а од нпр. 03.07.2015. године,
којим се региструје промена података.
Који број решења, који датум решења треба да упише у табели и
достави понуђач ?
Да ли првобитно, основно Решење, од 29.05.2014. године или Решење
о
промени података од 03.07.2015. године и које Решење да достави уз
понуду ?
Да ли да упише у табели број и датум основног, првобитног Решења а
да
уз понуду приложи оба Решења ?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА :
ЗА ПИТАЊЕ БРОЈ 1.
Уколико је било промене података упишите бројеве оба решења и
приложите исте.
ПИТАЊЕ БРОЈ: 2
Наручилац је осим обавезних, прописао да понуђач који учествује у
поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, предвиђене чл. 76. Закона и то:
• да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:
Понуђач мора да има укупно остварен пословни приход од
минимално
4.000.000,00 динара за претходне 3 обрачунске године (2014., 2015.
и 2016. година) ;
Доказ:
● као доказ прилаже неоверене фотокопије следећих докумената :
−
−

извештај о бонитету издат од стране надлежног органа или
биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног
ревизора
или извод из тог биланса стања

или
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- исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима
од производа, радова или услуга.
Ови исти услови су наведени и у табели:
“4.3. Образац и упутство за доказивање испуњености услова из чл.
75. и 76. ЗЈН”, као и у
“4.3.1. Образац за доказивање испуњености услова из чл. 75. и 76.
ЗЈН”,
под тачком: “5. Финансијски капацитет:”
Овде настаје проблем код доказивања располагања неопходним
финансијским капацитетом.
Обзиром да је крајњи рок за предају финансијских извештаја АПР-у,
за 2016. годину, био 30. јуни 2017. године, то још увек нису обрађени
подаци у АПР-у за 2016. годину. Из тих разлога није могуће још увек,
добити Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) за 2016.
годину, јер није доступан на АПР-у.
Понуђачи могу да Вам за сада понуде Извештај о бонитету за јавне
набавке (БОН-ЈН), за (2013., 2014. и 2015. годину) и фотокопију
Биланса стања и Биланса успеха, који су предати АПР-у на обраду и
који још увек нису оверени од АПР-а, за обрачунску 2016. годину.
Постоји још једна могућност. Да понуђачи доставе Извештај о
бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН), за (2013., 2014. и 2015. годину)
и да у виду Изјаве, доставе Интернет страницу АПР-а Финансијски
извештај, где се може извршити Преглед захтева, Извештај за
статистичке потребе за 2016. годину.
Ту се може извршити преглед образаца:
● Биланс стања за 2016. годину;
● Биланс успеха за 2016. годину;
● Статистички извештај за 2016. годину;
Обзиром да су ови подаци јавно доступни, понуђачи би могли у Изјави
коју би сачинили у слободној форми, да наведу Интернет страницу
АПР-а, на којој су ови подаци за потребе статистике, јавно доступни.
Ове податке Вам неоверене могу понуђачи доставити или их можете
Ви сами једноставно видети на Интернет страници АПР-а, јер су
подаци јавно доступни. Понуђач би навео која је то Интернет
страница. Све зависи од
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тога, за коју опцију ћете се Ви определити ?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
ЗА ПИТАЊЕ БРОЈ 2.

Наручилац је конкурсном документацијом као доказ располагања
неопходним финансијским капацитетом предвидео да понуђач приложи
неоверене фотокопије следећих докумената:
извештај о бонитету издат од стране надлежног органа или
− биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног
ревизора
или извод из тог биланса стања
или
- исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима
од производа, радова или услуга.
−

Наведена документа нису предвиђена кумулативно већ понуђач може да
достави било који од напред наведених докумената.

ПИТАЊЕ БРОЈ: 3
У Обрасцу бр. 7. (Образац понуде), у Предмеру и преамбули описа
позиције, Наручилац је поставио услов, да понуђачи, за сваку од
тражених справа у тендеру, доставе атесте материјала и фотографију
исте оверене од стране понуђача уз понуду. За све уграђене справе
потребно је доставити атесте приликом испоруке добара.
Сматрамо, да Наручилац тражи више него што је то потребно за
предметну јавну набавку.
Предлажемо Наручиоцу, да уместо атеста за материјале, захтева да
понуђачи уз понуду доставе атесте или сертификате, за све тражене
справе,
који су издати од акредитоване установе.
Уколико понуђачи уз понуду приложе атесте или сертификате издате
од акредитоване установе, нема потребе да прилажу уз понуду и
атесте за материјале.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
ЗА ПИТАЊЕ БРОЈ 3.
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Уколико понуђач израђује типске справе које одговарају захтеву
наручиоца и за исте већ поседује атесте или сертификате од
акредитоване установе није у обавези да достави атесте материјала
али је у обавези да уз понуду достави атесте за справе.

ПИТАЊЕ БРОЈ: 4
У Обрасцу бр. 3. (Подаци о предмету јавне набавке), између осталог,
написано је: “Тобоган минималне дужине корита 3,6 м 18 ком.”
У Обрасцу бр. 7. (Образац понуде), у Предмеру, под редним бројем 3
“Израда и уградња тобогана (графички прилог 3), написано је: “...а
корито је од полиестера дужине минимум 3,6 м.” У даљем тексту пише:
“Тобоган: црвено полиестер корито Л-4м.”
Када су у питању тобогани, са коритом од полиестера, који се уграђују
на дечија игралишта, у 99% случајева у предметним поступцима
јавних набавки, наручиоци захтевају да предметни тобогани са
коритом од полиестера, буду минималне дужине 3,2 м. Произвођачи
корита од полиестера за тобогане поседују углавном калупе за дужину
од 3,2 м и немају рачуна да израђују калупе од 3,6 м који ће им
требати само за ову јавну набавку и ко зна да ли ће им више требати ?
Овако одређене техничке спецификације могу знатно да утичу на
кршење Начела конкуренције, јер ће конкуренција бити знатно
нарушена а наручилац је дужан да у поступцима јавних набавки
омогући што је могуће већу конкуренцију.
Такође овако одређеним условом постоји могућност да се у
предметном поступку јавне набавке даје предност одређеном
понуђачу, који можда једини испуњава тражени услов.
Из изложеног, предлажемо Наручиоцу да као минималну дужину
корита од полиестера за тобоган, одреди дужину од 3,2 м и да у том
делу измени Конкурсну документацију, док у осталом делу, конкурсна
документација, по овом питању, остаје непромењена.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
ЗА ПИТАЊЕ БРОЈ 4.
На типским дечијим игралиштима које Наручилац поседује и одржава
већина тобогана са полиестер коритом је дужине 3,3 м, из тих разлога
Наручилац ће у делу конкурсне документације која се тиче дужине
корита изменити конкурсну документацију и захтевати да дужина
корита за тобоган буде 3,3 м.
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ПИТАЊЕ БРОЈ: 5
Предлажемо Наручиоцу, да за Справе за фитнес, захтева, да понуђачи
уз понуду приложе Сертификат по Стандарду ЕН 16630.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
ЗА ПИТАЊЕ БРОЈ 5
Понуђач је обавезан да за све тражене справе достави атесте или
сертификате по важећим стандардима за ту врсту опреме.
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