На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12
и 68/15) Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике Србије,
доставља заинтересованим понуђачима, за „Набавка услуга израде техничке документације
за изградњу граничних прелаза “, ЈН 24/19, следеће:
1. Питање од стране потенцијалног понуђача:
„Молим Вас да ми дате појашњење за следеће:Везано за додатни услов — пословни
капацитет навели сте да Понуђач има најмање 2 (два) реализована уговора закључена у
последње три године (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки)
кумулативне вредности не мање од 34.000.000,00 динара без ПДВ, без обзира да ли
подносии понуду заједну или више партија.
Питање 1 :Зашто се пословни капацитет ограничава на период од три године када чланом
77. ставом 2. тачком 2) подтачком (1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) је прописано да 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 наручиоца. Сматрамо да се на овај начин нарушава принцип конкурентности и
предлажемо да извршите измену и допуну конкурсне документације и тиме омогућите
понуђачима подношење прихватљиве понуде.“
Одговор наручиоца:
Наручилац мења конкурсну документацију и дозвољава да се пословни капацитет
докаже закљученим уговорима у периоду од 5 година до дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки.
2. Питање од стране потенцијалног понуђача:
„Навели сте да комулативна вредност не може бити мања од 34.000.000,00 динара без ПДВа без обзира да ли подноси понуду заједну или више партија. Предлажемо да извршите
измену конкурсне документације у овом делу текста и да размотрите да вредност пружених
услуга буде прилагођена процењеној вредности појединачне партије, јер је нецелисходно
захтевати да је Понуђач пружио услуге у вредности од 34.000.000,00 динара, а за учешће у
Партији чијаје процењена вредност мања.“
Одговор Наручиоца:
Наручилац мења конкурсну документацију на начин да се за испуњење услова
пословног капацитета захтева кумулативни износ од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а,
без обзира да ли се понуда подноси за једну или више партија.
У складу са горе наведеним биће објављена измењена конкурсна документација као и
продужен рок за подношење понуда до 06.09.2019. год, до 08:00 часова.

У Београду, 29.08.2019. год

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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