СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ
СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 2
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 20-07/2017
Датум: 27.02.2017. године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питања у вези конкурсне документације
Дана 24.02.2017. године, Сенћанско мађарско камерно позориштe као Наручилац у
поступку јавне набавке број 20-07/2017, примилo је следећа питања у вези конкурсне
документације:
“Овим путем Вам достављамо допис о уоченим недостацима и неправилностима у
конкурсној документацији за Јавну набавку у отовореном поступку - Адаптација
Сенћанског мађарског камерног позоришта, јавна набавка бр. 20-07/2017, која је објављена
на Порталу Јавних набавки Републике Србије дана 08.02.2017. године, и то као што следи:
Питање 1: “На страни 5 од 50 конкурсне документације у поглављу УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 8. АНГАЖОВАЊЕ
ПОДИЗВОЂАЧА, између осталог сте навели да је понуђач дужан да за подизвођаче
достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и
додатних услова наведених под тачком 2.1 и 2.5 конкурсне документације, док наводите да
додатне услове под таком 2.2, 2.3. и 2.4. конкурсне документације понуђач и подизвођач
испуњавају заједно.
На страни 18 од 50 конкурсне документације тачка 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ у подтачки 2.1.
захтевате као додатне услове да понуђач располаже неопходним финансијским
капацитетом, тачније да сматрате да је понуђач испунио овај услов ако је у 2013., 2014. и
2015. години остварио укупно прихода у износу од најмање 42.000.000,00 динара, и ако у
периоду од задње 3 (три) године пре објављивања позива нема ниједан евидентирани дан
неликвидности. Даље у подтачки 2.5 захтевате да понуђач мора извршити обилазак
локације на којој ће се вршити предметни радови.
Из претходно наведеног је евидентно да испуњење додатних услова у тачкама 2.1 и 2.5.
захтевате и од понуђача и подизвођача!
Такође је евидентно да сте конкурсном документацијом прописали да додатне услове под
тачкама 2.2., 2.3 и 2.4, понуђач и подизвођач испуњавају заједно.
Захтевом да испуњење додатног услова из тачке 2.1., везаног за укупан приход у 2013.,
2014. и 2015. години, тј. да исти морају да испуне и понуђач и подизвођач прекршени су
члан 10., члан 76., члан 77. и члан 80. Закона о јавним набавкама Републике Србије (у
даљем тексти ЗЈН), јер истим ограничавате конкуренцију, ограничавате подношење понуде
са подизвођачем, практично удвостручујете (у случају подношења понуде са само једним
подизвођачем) захтевани финансијски капацитет понуђача.
Захтевом за испуњење додатног услова из тачке 2.1., везаног за број дана неликвидности,
којим захтевате да овај додатни услов испуне и понуђач и подизвођач прекршени су члан
10., члан 76., члан 77. и члан 80 ЗЈН, јер истим ограничавате конкуренцију и ограничавате
подношење понуде са подизвођачем.
Условом за испуњење додатног услова из тачке 2.5., везаног за обилазак локације, и
обавезом да исти испуне и понуђач и подизвођач прекршени су члан 10., члан 12., члан 76.,
члан 77. и члан 80 ЗЈН, јер истим ограничавате конкуренцију и ограничавате подношење
понуде са подизвођачем. Такође, доводите понуђаче у неравноправан положај, јер не дајете

могућност да обилазак локације обави, евнтуално понуђач чије је седиште најближе
локацији извођења радова.
Условом из конкурсне документације да додатне услове под тачкама 2.2., 2.3 и 2.4,
понуђач и подизвођач испуњавају заједно прекршени су члан 10., члан 76., члан 77., 80 и
81 ЗЈН, јер истим ограничавате конкуренцију и ограничавате подношење понуде са
подизвођачем.
Молимо Вас да се изјасните по претходно наведеном, у супротном ћемо бити принуђени да
поднесемо захтев за заштиту права понуђача.”
Одговор: Делимично се мења конкурсна документација, и то на следећи начин:
“Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и додатних услова наведених под тачком 2.5.
конкурсне документације. Додатне услове под тачком 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. конкурсне
документације понуђач и подизвођач испуњавају заједно.”
Услов под тачком 2.5. конкурсне документације 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 2: „На страни 6 од 50 конкурсне документације у поглављу УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА,
између осталог сте навели да сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и додатних услова наведених под тачком
2.1 и 2.5 конкурсне документације, док наводите да додатне услове под таком 2.2, 2.3. и
2.4. конкурсне документације чланови групе понуђача испуњавају заједно.
На страни 18 од 50 конкурсне документације тачка 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ у подтачки 2.1.
захтевате као додатне услове да понуђач располаже неопходни финансијски капацитет,
тачније да сматрате да је понуђач испунио овај услов ако је у 2013., 2014. и 2015. години
остварио укупно прихода у износу од најмање 42.000.000,00 динара, и ако у периоду од
задње 3 (три) године пре објављивања позива нема ниједан евидентирани дан
неликвидности. Даље у подтачки 2.5 захтевате да понуђач мора извршити обилазак
локације на којој ће се вршити предметни радови.
Из претходно наведеног је евидентно да испуњење додатних услова у тачкама 2.1 и 2.5.
захтевате од сваког члана групе понуђача!
Захтевом да испуњење додатног услова из тачке 2.1., везаног за укупан приход у 2013.,
2014. и 2015. години, тј. да исти морају да испуне сви чланови групе понуђача прекршени
су члан 10., члан 76., члан 77. и члан 80. Закона о јавним набавкама Републике Србије (у
даљем тексти ЗЈН), јер истим ограничавате конкуренцију, практично удвостручујете (у
случају подношења понуде са само два члана групе) захтевани финансијски капацитет
понуђача.
Захтевом за испуњење додатног услова из тачке 2.1., везаног за број дана неликвидности,
којим захтевате да овај додатни услов испуне сви чланови групе понуђча прекршени су
члан 10., члан 76., члан 77. и члан 80 ЗЈН, јер истим ограничавате конкуренцију.
Условом за испуњење додатног услова из тачке 2.5., везаног за обилазак локације, и
обавезом да исти испуне сви чланови групе понуђача прекршени су члан 10., члан 12., члан
76., члан 77. и члан 80 ЗЈН, јер истим ограничавате конкуренцију. Такође, доводите
понуђаче у неравноправан положај, јер не дајете могућност да обилазак локације обави,
евнтуално понуђач (члан групе) чије је седиште најближе локацији извођења радова.
Молимо Вас да се изјасните по претходно наведеном, у супротном ћемо бити принуђени да
поднесемо захтев за заштиту права понуђача.“

Одговор: Делимично се мења конкурсна документација, и то на следећи начин:
“Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) Закона, као и додатне услове наведене под тачком 2.5. конкурсне
документације. Додатне услове под тачком 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. конкурсне документације
чланови групе понуђача испуњавају заједно.”
Услов под тачком 2.5. конкурсне документације 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 3: „На страни 18 од 50 конкурсне документације у тачки 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ,
подтачка 2.2., располагање непходним пословним капацитетом, навели сте да је потребно
да је понуђач извео најмање један (1) од најмање пет (5) тражених објеката, има функцију
или позоришне дворане или биоскопске сале.
Претходно наведеним условом прекршени су члан 10., члан 76. и члан 77. ЗЈН, јер се истим
директно ограничава конкуренција коришћењем дискриминаторских услова, фаворизују се
„одређени“ понуђачи и не даје се могућност учешћа понуђачима који су изводили радове
на објeктима сличне намене у односу на позоришта и биоскопе.
Молимо Вас да се изјасните по претходно наведеном, у супротном ћемо бити принуђени да
поднесемо захтев за заштиту права понуђача.“
Одговор: Наручилац тражи од понуђача да од објеката из тачке 2.2. конкурсне
документације - Додатни услови, на којим је у 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015.
и 2016. години извeo радове на адаптацији, санацији или реконструкцији, само најмање 1
(један) објекат има функцију или позоришне дворане или биоскопске сале.
Услов није дискриминаторски, с обзиром да је у логичкој вези са предметом јавне набавке,
тј. ради се о извођењу радова на објекту који има функцију позоришта.
Питање 4: „На страни 18 од 50 конкурсне документације у тачки 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ,
подтачка 2.3., располагање неoпходним кадровским капацитетом, навели сте, између
осталог да је за испуњење услова потребно да понуђач има ангажованог једног (1)
дипломираног машинског инжењера који располаже важећом лиценцом 430.
Напомињемо да су носиоци предметне лиценце одговорни извођачи радова термотехнике,
термоенергетике, процесне и гасне технике.
У обрасцу број 6 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА, приликом стручне обраде понуде нисмо
приметили радове који захтвају одговорног извођача радова овог профила, тачније са
лиценцом 430, већ се у поменутом обрасцу налазе само грађевиснко занатски радови и
електроинсталатерски радови.
Претходно наведеним условом прекршени су члан 10., члан 76. и члан 77. ЗЈН, јер је
конкурсна документација контрадикторна и јер је постављен додатни услов који није у
логичкој вези са предметом јавне набавке.
Молимо Вас да се изјасните по претходно наведеном, у супротном ћемо бити принуђени да
поднесемо захтев за заштиту права понуђача.“
Одговор: Прихвата се.
Из тачке 2.3. конкурсне документације код додатних услова брише се:
“1 (једног) дипломираног машинског инжењера који располаже важећом лиценцом 430”

Комисија за јавне набавке

