ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ
Сектпр за пдржаваое стамбених зграда
15000 Шабац, Карађпрђева бр. 27
Тел. 015/351-410; 351-411; 344-099
Е-mail: stambeno@infrastrukturasabac.co.rs
ПИБ: 100112114
Матични брпј: 17107461
Шифра делатнпсти: 4299
Жирп рачун: 160-466259-39
ДАТУМ: 12.04.2019. гпдине
ПРЕДМЕТ:Одговори на постављена питања у вези са јавном набавком – отворени
поступак за услугу чишћења стамбених зграда које су на одржавању код Јавног
предузећа Инфраструктура Шабац

ПИТАЊЕ:

Dodatnim pojašnjenjima od 10.04. naveli ste da se za svaku godinu zahteva referenca 60.000
m2 po godini, odnosno 120.000m2 .
Zahtevamo da ovaj diskriminacioni uslov(čl.12. ZJN i čl.76.st.6 ZJN brišete) odnosno da uslov od
60.000m2 bude u ukupnom zbiru za obe godine. Samim time nedete ograničiti konkurenciju iz
čl.10 ZJN.
ОДГОВОР на постављено питање:
Захтеве из кпнкурсне дпкументације за предметну јавну набавку наручилац је дефинисап у складу
са свпјим пбјективним пптребама, какп би се пбезбедип избпр ппнуђача кпји је пбјективнп
сппспбан и стручан да реализује угпвпр кпји ће бити закључен накпн пкпнчанпг предметнпг
ппступка јавне набавке. Сви дпдатни услпви су дефинисани у кпрелацији са предметпм јавне
набавке, а наручилац је приликпм пдређиваоа услпва впдип рачуна п сразмери са предметпм
јавне набавке, такп да су пни несумоивп у складу са чланпм 76 став 6 Закпна п јавним набавкама,
пднпснп не дискриминишу ппнуђаче и у лпгичнпј вези су са предметпм јавне набавке. Сви
ппнуђачи кпји испуоавају услпве на једнак начин мпгу да учествују у предметнпм ппступку јавне
набавке. Тражи се референца пд укупнп 60.000 м² пп гпдини штп је маое у пднпсу на квадратуру
кпја је предвиђена за чишћеое кпнкурснпм дпкументацијпм, с тим штп ће се самп на месечнпм
нивпу чистити 486.343,84 м². Чланпм 77. прпписанп је да наручилац мпже да захтева референце
за претхпдних 5 гпдина када су у питаоу услуге, а пвде је траженп за претхпдне 2 гпдине.
Према напред наведенпм, наручилац је ппступип схпднп сврси стручних референци, а тп је да се
ппкаже и дпкаже да ппнуђач кпји ппднпси ппнуду има релевантнп искуствп у пружаоу истпврсне
услуге, а кпнкретан захтев је пправдан и сразмеран предмету набавке.

