Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића 27
Број: 2/336
Датум: 30.04.2018. године
Предмет: III ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БРОЈ ДУ-ЈНР-02/18
На основу дописа-захтева „заинтересованог лица“, упућеног наручиоцу путем
електронске поште дана 27.04.2018. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), дајемо појашњења и
тражене додатне информације у вези конкурсне документације јавне набавке радова број
ДУ-ЈНР-02/18 – радови на текућем одржавању и санацији терасе, санитарног чвора и
магацинског простора дома на Копаонику.
1.Питање:
„У конкурсној документацији,Текуће одржавање и санација терасе,санитарног чвора и
магацинског простора дома на Копаонику,ДУ-ЈНР-02/18 за потребе Дома ученика
средњих школа Београд,Радоја Домановића 27,на страни 21,4.2.Додатни услови за учешће
у поступку јн из члана 76.закона,Услови – 1.2.финансијски капацитет,наводи се да је
неопходно да понуђач Правно лице ,у важећем Scoring-u за област 41-Изградња
зграда,сектор Ф-Грађевинарство,издато од стране Агенције за привредне регистре
Републике Србије,има бонитет најмање Б -(прихватљиви бонитети су ББ-,ББ,ББ+ И АА)
као и да у Z-score Алтманова функција вероватноће банкротства за 2016.годину буде
већа од 3,00,а као доказ прихватљива је :Фотокопија важећег Scoring-a (oбјављена на
интернет страници Агенције за привредне регистре),за област 41-Изградња
зграда,сектор Ф-Грађевинарство,издато од стране Агенције за привредне регистре
Републике Србије,који обухвата и податке из финансијског извештаја за 2016.годину.
Наручилац као доказ вредности scoringa тражи Фотокопију важећег Scoring-a
(објављена на интернет страници Агенције за привредне регистре),за област 41Изградња зграда,сектор ФГрађевинарство.
Додатни услов није прихватљив јер се директно обесмишљава начело Обезбеђивања
конкуренције,члан 10 став Закона о јавним набавкама „Наручилац не може да ограничи
конкуренцију,а посебно не може онемогућити било којег понуђача да учествује у
поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка,нити
коришћењем дискриминаторских услова,техничких спецификација и критеријумима“ и
начело једнакости понуђача члан 12,став 2 „Наручилац не може да одређује услове који
би значили националну,територијалну,предметну или личну дискриминацију међу
понуђачима,нити дискриминацију која би произилазила из класификације делатности коју
обавља понуђач“.
Напомињемо да је у члану 76 став 6 Закона о јавним набавкама наведено да „Наручилац
одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да
су у логичкој вези са предметом јавне набавке“.Расписана је набавка Радова на Текућем
одржавању и санацији терасе,санитарног чвора и магацинског простора дома на
Копаонику ,а Наручилац захтева као доказ Фотокопију важећег Scoring-a ( објављена на
интернет страници Агенције за привредне регистре),за област 41-Изградња
зграда,сектор Ф-Грађевинарство,а изводе се радови реконструкције постојећег објекта,а
не изградње.Тражимо да се додатни услов Услови 1.2.финансијски капацитет ,промени и
не везује за област 41-Изградња зграда,сектор Ф-Грађевинарство,тако да гласи да је
неопходно да понуђач Правно лице,у важећем Scoring-u издатом од стране Агенције за
привредне регистре Републике Србије,има бонитет најмање Б-(прхватљиви бонтети су
ББ-,ББ,ББ+ и АА) као и да у Z-score Aлтиманова функција вероватноће банкротства за

2016. годину буде већа од 3,00,а као доказ прихватљива је:Фотокопија важећег Scoring-a
(објављена на интернет страници Агенције за привредне за привредне регистре),издата
од стране Агенције за привредне регисрације Републике Србије ,који обухвата и податке
из финансијског извештаја за 2016.годину.
Сматрамо да овим указивањем на неправилност у садржају конкурсне документације
омогућавамо потпуну примену основних начела Обезбеђења конкуренције и начела
једнакости свих понуђача који су заинтересовања да доставе понуду.
Уколико не прихватите наш предлог за измену конкурсне документације,бићемо
принуђени да поднесемо захтев за заштиту права којим оспоравамо конкурсну
документацију.“
1.Одговор :
Уважавајући примедбу „заинтересованог лица“ и с обзиром да је у конкурсној
документацији предметне јавне набавке, на шта је „заинтересовано лице“ указало у свом
питању, начињена грешка у смислу навођења области „41-Изградња зграда“, уместо
исправно „област 43-Специјализовани грађевински радови“, наручилац ће извршити
измену наведеног додатног услова за неопходан финансијски капацитет понуђача
(правних лица), у том смислу што ће се захтевани услов односити како на укупну оцену
бонитета правног лица утврђен у „Scoring-u“ издатом од АПР-a који су понуђачи
остварили у 2016.години, тако и на „Scoring“-бонитет остварен у наведеној области 43- у
којој, према својој природи, карактеристикама и важећој „Уредби о класификацији
делатности“ (Сектор Ф –Грађевинарство, област 43) спадају предвиђени радови из
техничке спецификације-предмера и прерачуна радова јавне набавке ДУ-ЈНР-02/18. Дакле,
као неопходан услов за учешће понуђача, поред оцене „Скоринга привредног друштваукупне оцене за бонитет“ („Scoring“) за 2016.годину (најмање B), захтеваће се да понуђачи
(правна лица) као додатни услов за неопходан финансијски капацитет, у сектору Фграђевинарство, област 43-Специјализовани грађевински радови имају остварен бонитет у
2016.години најмање „C“ (прихватљиви су CC-, CC, CC+, BB-, BB, BB+ и АА).
Истичемо да су предмет јавне набавке радови који су наведени у „Техничкој
спецификацији-предмеру и предрачуну радова“: разни грађевинско занатски радови на
санацији објеката, електро-радови, радови на инсталацијама водовода и канализације,
радови на термотехничким инсталацијама, столарски и други слични радови који по својој
природи припадају Сектору Ф –Грађевинарство, област 43-Специјализовани грађевински
радови, па је сходно томе и у самој „Одлуци наручиоца о покретању поступка јавне
набавке“ наведен назив из важеће класификације делатности (област 43; 43.3 Завршни
грађевинско-занатски радови), а касније је и у конкурсној документацији, као један од
додатних услова које понуђачи морају да испуне, одређен и неопходан бонитет (Scoring)
који је утврђен у потпуности у складу са предметом јавне набавке и чланом 76.ЗЈН. Доказ
за испуњеност тог услова дефинисан је на основу одредби члана 77.став 2.тачка 1) ЗЈН, те
у том смислу, овај услов и тражени докази никако не могу бити у супротности са начелом
једнакости понуђача из члана 12, став 2. који наводите у вашем допису, јер се велики број
потенцијалних понуђача, који су регистровани и који се у оквиру редовног посла баве
наведеном делатношћу (из Сектора Ф –Грађевинарство, област 43-Специјализовани
грађевински радови) налазе у потпуно једнаком положају у смислу њихове могућности да
испуне наведене услове. Доњи лимит за испуњеност овог додатног услова за бонитет
понуђача утврђен је, по нашем мишљењу, на оптималном нивоу, што се у примљеном
захтеву не оспорава ни од стране „заинтересованог лица“, с обзиром на вредност радова и
значај који сигурна реализација овог уговора има какао за нашу Установу тако и за читав
сектор ученичког и студентског стандарада којем објекат припада.

Комисија Наручиоца за јавну набавку
ДУ-ЈНР-02/18

