ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-1-01-3-25/2015-03-IV
Датум: 14.09.2015.године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питања у вези конкурсне документације
Дана 11.09.2015. године, општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке
број 404-1-01-3-25/2015-03-IV, примила је следећа питања у вези конкурсне
документације:
Питање 1: Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку:
Санација фасаде централне куполе зграде Градска кућа у Сенти, јавна набавка број:
404-1-01-3-25/2015-03-IV припремљена је по правилима Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС, број 124/12 и 14/15), и објављена је на Порталу Јавних
набавки Републике Србије дана 19.08.2015. године и поред тога што су од
12.08.2015. године на снази правила дефинисана Законом о изменама и допунама
Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, број 68/15). Из тог разлога
наводимо да су услови и обрасци у конкурсној документацији неодговарајући
(Обавезни услови, Услов о поштвању обавеза, Заштита права понуђача и други)!
Одговор: Поступак јавне набавке број 404-1-01-3-25/2015-03-IV, Санација фасаде
централне куполе зграде Градске куће у Сенти покренут је дана 10.08.2015. године,
и то Одлуком Наручиоца о покретању поступка јавне набавке број 404-1-01-325/2015-03-IV (Одлука број ПО-200/2015-II од 10.08.2015. године).
Чланом 88. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени
гланик РС“, број 68/15) прописано је да се на поступке јавних набавки започете до
дана ступања на снагу овог закона примењују прописи по којима су започети.
Сходно изнетим, конкурсна документација у предметном поступку јавне набавке
поступку припремљена је и објављена на Порталу јавних набавки у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12 и 14/15).
Питање 2: На страни 5 од 40 конкурсне документације, у поглављу 8.
АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА, навели сте да је Понуђач дужан да за
подизвођача достави и доказе о испуњавању додатних услова наведених под
тачком 2.4. конкурсне документације. Услов је дискриминаторски (члан 10. и члан
76. Закона о јавним набавкама и Закона о изменама и допунама Закона о јавним
набавкама) јер се на тај начин понуђачи доводе у неравноправан положај, пошто би
понуђачи, који би евентуално подносили понуду са подизвођачем (нпр. подизвођач
је из удаљеног краја Републике Србије) били онемогућени да поднесу понуду, због
удаљености подизвођача који би из тог разлога био незаинтересован да поднесе
понуду у овом поступку. Наиме, сматрамо да сте требали поставити услов да је
довољно да Носилац посла изврши обилазак локације!

Одговор: Према члану 80. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС, број 124/12 и 14/15), понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а
доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке
који ће извршити преко подизвођача. Чланом 80. став 7. истог закона прописано је
да поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које
још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти
услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.
У складу са изнетим, Наручилац је у конкурсној документацији одредио да је
понуђач дужан да за подизвођаче, поред доказа о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона треба да достави и доказ о испуњености
додатних услова наведених под тачком 2.4. конкурсне документације.
Услов није дискриминаторски, с обзиром да увид мора извршити како понуђач,
тако и сваки подизвођач, како би утврдио да ли је у могућности да изврши све
уговорне обавезе које би настале по основу предметне јавне набавке.
Питање 3: На страни 5 од 40 конкурсне документације, у поглављу 8.
АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА, навели сте да додатне услове наведене под
тачкама 2.1., 2.2. и 2.3. конкурсне документације понуђач и подизвођач испуњавају
заједно. Сматрамо да према Закону о јавним набавкама и Закону о изменама и
допунама Закона о јавним набавкама, додатне услове Понуђач и Подизвођач не
могу испуњавати заједно, него је понуђач обавезан да испуни додатне услове за
предметну јавну набавку, док је подизвођач обавезан да испуни обавезне услове за
учешће члан 75. став 1. тачке 1. до 4. Закона.
Одговор: Према члану 80. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС, број 124/12 и 14/15), понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а
доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке
који ће извршити преко подизвођача. Чланом 80. став 7. истог закона прописано је
да поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које
још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти
услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.
Сходно изнетим, Наручилац је конкурсном документацијом одредио да додатне
услове под тачкама 2.1., 2.2. и 2.3. конкурсне документације понуђач и подизвођач
испуњавају заједно.
Питање 4: На страни 6 од 40 конкурсне документације, у поглављу 9.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА, навели сте да је сваки понуђач из групе понуђача
обавезан да испуни додатни услов из тачке 2.4. конкурсне документације. Услов је
дискриминаторски (члан 10. и члан 76. Закона о јавним набавкама и Законом о
изменама и допунама Закона о јавним набавкама), јер се на тај начин понуђачи
доводе у неравноправан положај, пошто би понуђачи, који би евентуално
подносили заједничку понуду (нпр. извођач члан групе је из удаљеног краја
Републике Србије) били онемогућени да поднесу понуду, због удаљености
понуђача који би из тог разлога био незаинтересован да поднесе понуду у овом

поступку, јер је натеран на додатне трошкове који произилазе из обавезе обиласка
локације иако је други члан групе наведени обилазак извршио! Сматрамо да сте
морали поставити услов да само један члан групе мора да извши обилазак локације.
Подсећамо Вас на члан 81. став 2. Закона. Чак и ако постоје оправдани (а тврдимо
да не постоје) разлози за услов да сваки члан групе обиђе предметну локацију треба
да то детаљно образложите у конкурсној документацији и подсећамо на члан 81.
став 7. Закона, да понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу. На начин на који сте Ви поставили овај услов потенцијални
понуђачи нису у равноправном положају!
Одговор: Према члану 81. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС, број 124/12 и 14/15), сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
У складу са изнетим, Наручилац је у конкурсној документацији одредио да, поред
испуњавања обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, сваки члан
групе понуђача мора испунити и додатне услове под тачком 2.4. конкурсне
документације.
Услов није дискриминаторски, с обзиром да увид мора извршити сваки члан групе
понуђача како би утврдио да ли је у могућности да изврши све уговорне обавезе
које би настале по основу предметне јавне набавке.
Питање 5: На страни 16 од 40 конкурсне документације, у поглављу ДОДАТНИ
УСЛОВИ, Тачка 2.4., обавезали сте понуђаче да изврше увид у објекат Наручиоца
и дали сте само два датума (27.08.2015. и 03.09.2015. године) као могућност за
обављање те обавезе. Услов је дискриминаторски (члан 10. и члан 76. Закона о
јавним набавкама и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама).
Сматрамо да сте, као што је и уобичајено код других Наручиоца морали омогућити
извршење увида у објекат Наручиоца сваког дана до истека рока за подношење
понуда!
Питање је да ли би потенцијални понуђачи били у могућности да изврше обавезни
увид баш та два дана која сте Ви одредили конкурсном документацијом.
Одговор: С обзиром на обимни број поступка јавних набавки, увид у објекат
Наручиоца може се извршити само одређеним данима.
Комисија за јавне набавке

