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ПИТАЊЕ

ПОНУЂАЧА

Потенцијални понуђач-заинтересовано лице је дана 29.10.2018. године и дана 01.11.2018.
године електронском поштом поставио питања и поднео захтев за додатним информацијама и
појашњење Конкурсне документације покренутог поступка јавне набавке мале вредности ЈН број
404-55/18-VII набавка услуге израде пројекта-Студије „Управљање брзинама на путној мрежи на
територији града Краљева“, за потребе буџетског фонда за саобраћај Градске управе града
Краљева као наручиоца, објављеног на Порталу ЈН дана 29.10.2018. године, везано за тражени
додатни услов-довољни кадровски капацитет, односно да понуђач мора да има у радном односу на
неодређено време најмање три стално запослена доктора техничких наука и три дипломирана
инжињера саобраћаја са лиценцом 370. Потенцијални понуђач-заинтересовано лице сматра да се
прописивањем оваквог услова у конкурсној документацији од стране наручиоца врши
дискриминација понуђача јер по Закону о раду лица могу бити ангажована и по основу уговора о
раду на одређено време и на други начин. Даље наводи да тражени доктори техничких наука који
су запослени на факултету имају радни однос на неодређено време у звању редовних професора,
док ванредни професори и доценти немају уговор на неодређено време, те сматра да је нелогично
да доценти и ванредни професори на факултету не могу учествовати у изради предметне студије,
већ само редовни професори. Такође дање истичу да се ова примедба односи и на пројектантедипломиране инжињере саобраћаја са лиценцом 370.
Потенцијални понуђач-заинтересовано лице такође има примедбу и на прописан рок
извршења предметне услуге, као доказа неопходног пословног капацитета и то у погледу његове
дужине сматрајући да је исти превише дуг. Потенцијални понуђач-заинтересовано лице предлаже
да се његове примедбе усвоје и измени Конкурсна документација у овом делу.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама,
разматрала постављена питање и примљене захтеве потенцијанлог понуђача-заинтересованог лица
за додатним појашњењем тражених додатних услова из Конкурсне документације у поступку ЈН
број 404-55/18-VII јавна набавка мале вредности, набавка услуге израде пројекта-Студије
„Управљање брзинама на путној мрежи на територији града Краљева“, за потребе буџетског фонда
за саобраћај Градске управе града Краљева као наручиоца, објављеног на Порталу ЈН дана
29.10.2018. године и утврдила да је начињена техничка грешка код прописивања додатног услова
Довољног кадровског капацитета, тиме што су испуштене речи „или одређено“ у тексту који каже
„да понуђач има у моменту подношења понуда у радном односу на неодређено време у смислу
Закона о раду следећа лица:“. Уочена техничка грешка је исправљена Изменама и допунама
Конкурсне документације објављене на Порталу ЈН и сада је овај услов прописан на следећи начин
„да понуђач има у моменту подношења понуда у радном односу на неодређено или одређено време
у смислу Закона о раду следећа лица:“. Истовремено је и продужен рок за подношење понуда.
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Што се тиче примедби везаних за додатни услов – Неопходни пословни капацитет и то у
погледу прописане дужине рока у коме су понуђачи доказују да су извршили тражену предметну
услугу од десет година од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу ЈН,
Комисија за јавну набавку сматра да је исти неоснован и да оваквим прописивањем није повређено
начело конкурентности и једнакости понуђача, већ напротив. Прописивање дужег рока као доказа
да је понуђач извршио три предметне услуге само се повећава конкурентност и могућност
подношења већег броја понуда а тиме и добијања повољније цене услуге, имајући у виду и саму
специфичност предмета услуге.
Чланом 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
прописано да: „Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета
или друге додатне услове увек када је то потребно имајићи у виду предмет јавне набавке“.
Наручилац је сагласно овом праву и прописао ове додатне услове, који су у логичкој вези са
предметом јавне набавке, уз прописивање наједноставнијег начина доказивања испуњености тог
услова сагласно члану 77. истог закона. Дакле законом је прописано право наручиоца да прописује
додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, као и начин доказивања испуњености тих
услова, водећи рачуна при томе о самом премету јавне набавке.
Наручилац такође указује да се тражени додатни услови кадровског капацитета Конкурсном
документацијом прописан тако да га може испунити сваки потенцијални понуђач, дакле без
дискриминације, имајући у виду да конкурсном документацијом није прописано да понуђач мора
имати у радном односу тражена лица одговарајуће стручне спреме пре расписивања ове јавне
набавке, већ у моменту подношења понуде, чиме сваки потенцијални понуђач има могућност да
запосли лица тражене квалификације и да тако испуни овај тражени додатни услов.
И на крају наручилац истиче и указује на могућност понуђача да поднесе заједничку понуду
као група понуђача сагласно члану 81. Закона о јавним набавкама и прописаним условима из
Конкурсне документације, како би овај услов могли да испуне заједно са понуђачем који га
испуњава.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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