Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-56/2016-12/37
Датум: 21. јун 2016. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке радова
- изградња зграде Прекршајног суда у Пожаревцу редни број 16/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 20.
јуна 2016. године у 18.00 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У случају да понуђач доказује пословни капацитет путем извођења „кључ у руке“
где не постоји рекапитулација радова, да ли је довољан доказ потврда наручиоца,
уговор о извођењу радова и евентуално понуда са предмером због увида у врсту
радова? Сматрамо да наручилац нема основа да инсистира на рекапитулацији
окончане ситуације, јер се она не издаје у оваквим случајевима.
1. Одговор Комисије:
Овде је суштина да понуђач докаже да је у траженом временском периоду започео
и завршио извођење радова на изградњи три објекта високоградње одређене
површине, од којих је један објекат јавне намене и од којих је један објекат
одређене површине, а сва три објекта морају имати све врсте радова који су
присутни у овој јавној набавци. Сматрамо да је овако постављен услов апсолутно
сразмеран предмету јавне набавке. Начин на који је Комисија за јавну набавку
формулисала начин доказивања овог услова је такав да је потребно доказати сваки
од горе тражених елемената који су подвучени. Списак референци је тражен ради
лакше прегледности приликом стручне оцене понуда. Потврде референтних
наручилаца су тражене како се не бисмо ослањали само на оно што понуђач тврди,
већ тражимо додатну потврду од стране лица које је изведене радове платило, а
која садржи податке о временском периоду, намени објекта, бруто површини
објекта и врстама изведених радова. Рекапитулација окончане ситуације је тражена
како би се детаљније утврдила врста изведених радова, јер потврде које наручиоци
издају често буду штуро попуњене. Оваквим поступањем наручиоца се
предупређује касније захтевање додатних објашњења од понуђача. У случају да не
постоји окончана ситуација, а да су радови у потпуности изведени и примљени од
стране референтног наручиоца, понуђач или референтни наручилац треба то и да

назначе како би било јасно због чега рекапитулација окончане ситуације није
достављена. Било би потребно да понуђач у тој ситуацији поднесе рекапитулацију
понуде са предмером коју је референтни наручилац усвојио и која представља
саставни део уговора о грађењу са клаузулом „кључ у руке“, а све како би се
задовољила сврха тражења овог доказа која је горе објашњена.
2. Питање заинтересованог лица:
Сматрамо да ваше појашњење број: 404-02-56/2016-12/5 од 8. јуна 2016. године – да
сва три доказа пословног капацитета у збиру јасно и недвосмислено треба да
садрже податак о намени, бруто површини и периоду извођења није у складу са 18.
ставом опште седнице Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки од 16. априла 2014. године, по ком је довољно да један документ (један
доказ) садржи тражени податак, а не сваки од тражена три. Молимо вас за измену
датог појашњења.
2. Одговор Комисије:
На ово питање је делимично одговорено у одговору број 1. Списак референци и
потврде референтних наручилаца су обавезни доказ. Рекапитулација окончане
ситуације је такође обавезна уколико постоји. Уколико не постоји, не може ни бити
достављена. У том случају треба поступити на начин детаљно описан у одговору
број 1. Додатно појашњење на које се позивате у свом питању управо и говори о
томе да сва три доказа заједно треба да испуне постављени услов. Другим речима,
нешто што недостаје као податак у једном доказу, може се утврдити увидом у
други доказ. Ниједна понуда неће бити одбијена само због тога што није поднета
рекапитулација окончане ситуације. У случају било какве нејасноће, Комисија за
јавну набавку увек може да изврши увод код понуђача и да од њега тражи додатна
објашњења у фази стручне оцене понуда.

Комисија за јавну набавку
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу
- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

