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28.01.2020. године
Пожаревац
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ
1.2.24/2020
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број
ЈН МВ 1.2.24/2020, Услуге Проценитеља имовине, ОРН 66171000- услуге финасиског
саветовања, доставијо је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 27.01.2020. године,u
17:55 часова,заводног броја 528 ,заведеног у ЈП Топлификацији од 28.01.2020, којим
износи одређене примедбе на конкурсну документацију.
Питање бр.1: Питање гласи:
1.
Iz kog razloga na strani deset (10) konkursne dokumentacije, u delu dodatnih uslova,
pod tačkom 6, podtačka 6.1 (kadrovski kapacitet), insistirate na najmanje pet (5) ovlašćenih
revizora koji su radili na projektima procene vrednosti imovine, obaveze i kapitala, kada je
nedvosmisleno jasno da procenu vrednosti imovine rade i licencirani procenitelji
nepokretnosti Ministrastva finanasija?
Stava smo, iz gore navedenog, da bi taj broj od pet ovlašćenih revizora trebalo da
bude znatno smanjen, jer svakako zahtevate da rukovodilac projekta bude ovlašćeni revizor,
što je prihvatljivo, a sve u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama (načelo
obezbeđivanja konkurencije), kako bi naručilac omogućio što je moguće veću konkurenciju!
Oдговор бр.1:
Наручилац се приликом одређивања конкурсних услова руководио конкурсним
условима из ЈН 1.2.23/2017 године, али је предмет набавке био далеко
обухватнији, а рок завршетка радова као и у овој набавци 90 календарских дана.
Напомињемо да је и за ту набавку била обезбеђена конкуренција и наручилац је
имао више од једне у свему прихватљиве понуде.
Узимајући у обзир да је предмет набавке сада нешто ужи, слажемо се са делом
ваших примедби и извршићемо корекцију конкурсне документације.
Корекцију ћемо извршити у правцу смањења најмањег броја овлашћених
ревизора.
Питање бр.2: Питање гласи:
2. Takođe, zanima nas kako će biti tretirana ponuda ponuđača ukoliko za traženi uslov iz
tačke 6. konkursne dokumentacije, podtačke 6.2, A) Rukovodilac projekta, dostavi sve
tražene dokaze, sem za prethodno radno iskustvo ovlašćenog revizora od 10 godina, budući
da, hipotetički, ima u radnom odnosu ili bilo kom drugom vidu radnog angažovanja,
ovlašćenog revizora koji ispunjava sve uslove, sem radnog iskustva koje je, recimo 6 godina?
Deluje da se ovaj uslov kosi sa članom 12. Zakona o javnim nabavkama, a to je
načelo jednakosti ponuđača, jer se jasno dikskriminišu lica sa manje radnog iskustva od
traženog i nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, tj. sa obimom usluge koja je
predmet javne nabavke!

Oдговор бр.2:
Као и код питања бр.1 ,додадтни услови су у целини третирани као у набавци ЈН
1.2.23/2017.
У хипоптетичком случају коју сте ви навели, Наручилац би сматрао да нису
испуњени додатни услови одређени конкурсном документацијом
Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
www.tоplifiкаcijа.rs
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

