Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступкуБрој: 1482/2
13.03.2020. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.12/2020
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.12/2020- Изградња топлопредајне станице Ратарска 45а, топлопредајне станице
Ратарска 146 и топлопредајне станице Ратарска 209, ОРН 45232140-радови на изградњи
мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана
10.03.2020. године у 12,48 часова којим тражи одговор на следеће питање:
ПИТАЊЕ:
Молимо вас да нам у што краћем року, а на основу Члана 63. Став 2. и Став 3. ЗЈН, дате
следеће појашњење:
На основу Члана 76. Став 6. Наручилац одређује услове за учешће у поступку на начин да ти
услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Питање бр.1:
На страни 53/126,у заглављу 5.1, прописан је услов у вези са пословним капацитетом,
у којем су наведени докази које понуђач треба да испуни за предходне три године(2017,2018.
и 2019) за оба услова,(монтажи челичних цевовода и монтажи топлопредајне станице
минималне снаге 1 MW .
Обраћамо Вам се у циљу сарадње и према поштовању закона о Јавним набавкама,где
се каже у члану 77.став 2.позиција 1.( списак најважнијих изведених радова,испоручених
добара или пружених услуга за период који није дужи од осам година за радове,односно пет
година за добра и услуге,за износима,датумима и листама купаца односно наручилаца).
Из овог захтева Вас молимо да нам уважите и референц листу стечену од 2014
до 2019.године.

Сматрамо да се овим условом крши једно од основних начела јавних набавки,
објашњено у Члану 10. и Члану 12. ЗЈН, где се наглашава да је Наручилац дужан да у
поступку јавне набавке омогући што је могуће већу КОНКУРЕНЦИЈУ, те да Наручилац не
може да одређује услове који би значили дискриминацију међу понуђачима, а која би
произилазила из класификације делатности коју обавља понуђач – ЈЕДНАКОСТ
ПОНУЂАЧА.
Овим путем вас молимо да доставите одговор и извршите измену конкурсне
документације, јер ћемо у противном бити принуђени да поднесемо Захтев за заштиту
права понуђача у поступцима јавних набавки, а на основу Члана 149. Став 3. ЗЈН.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама „Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће:
ОДГОВОР 1:
Чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прописано је 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. Чланом 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама
прописано је да испуњеност услова из члана 76. став 2. овог закона понуђач може доказати
достављањем доказа уз понуду, као што су:
2) један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што је:
(1) списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга за период
који није дужи од осам година за радове, односно пет година за добра и услуге, са
износима, датумима и листама купаца односно наручилаца.
Из цитираних законских одредби произлази да не постоји законско ограничење да период у
коме се утврђује испуњеност услова у погледу неопходног пословног капацитета буде и
краћи од максималног периода утврђеног законом.
Наручилац се определио за период од три године јер је мишљења да је у питању период који
је довољан да се докаже понуђачева способност за реализацију конкретног уговора обзиром
на тражену вредност радова, а који ни на који начин не ограничава конкуренцију јер
понуђачима увек остаје могућност подношења заједничке понуде и кумулативног испуњења
овог услова.
Ипак, у циљу омогућавања веће конкуренције међу понуђачима наручилац ће изменити
конкурсну документацију и дефинисати услов у погледу неопходног пословног капацитета на
следећи начин:
5.1. пословни капацитет –

5.1.1. - да је у претходних пет година ( 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019.) извео радове
на монтажи челичних цевовода у минимум 1000 m трасе (кумулативно) за све три године;

да је у претходних пет година ( 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. година) успешно извеo
радовe на монтажи најмање три топлопредајне станице минималне топлотне снаге 1 MW.

Ово појашњење, 1. измењену конкурсну документацију и обавештење о продужењу
рока за подношење понуда 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
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