Број: 987
Датум: 03.05.2018
Крагујевац

Дана 30.04.2018. године примили смо следећe питањe заинтересованог лица:
1. У делу додатни услови/ пословни капацитет:
Наручилац је навео да је потребно да је понуђач „извео радове на постављању
– покривању кровних површина бибер црепом на објектима који имају статус
споменика културе у претходних пет година. Потребне су најмање 2
референеце“.
С обзиром да је услов ограничавајући указујемо Наручиоцу да измени
конкурсну документацију и омогући доказивање пословног капацитета
референцама које се тичу извођења кровопокривачких радова уопште (санација
или реконструкција), јер оваквим условљавањем крши основна начела Закона о
јавним набавкама.
2. У делу додатни услови/ кадровски капацитет:
Наручилац захтева да наведени кадрови буду у радном односу код понуђача,
запослени на одређено или неодређено време а као начин доказивања наводи
уговор о раду и М образац.
Сматрамо да правни основ ангажовања кадрова не утиче на квалитет
извршења јавне набавке и да је потпуно ирелевантно по ком ће основу бити
ангажовани, те указујемо Наручиоцу да измени конкурсну документацију и
дозволи ангажовање лица ван радног односа, а у складу са Законом о раду
(чл.197.-202.).
3. У делу додатни услови/ технички капацитет:
За захтевану опрему и механизацију Наручилац у начину доказивања наводи
само пописне листе односно рачуне и отпремнице за средства набављена од
01.01.2018.год., не наводећи могућност закупа или лизинга, те на тај начин
неоправдано сужава конкуренцију и дискриминише оне понуђаче који наведене
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техничке капацитете немају у власништву, већ их користе по неком другом
законском основу.
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, одговор комисије за јавну
набавку број 1.3.1/2018 – Санација крова је следећи:
1. Наручилац сматра да је потребно да понуђач поседује најмање 2 референце
да је извео радове на постављању - покривању кровних површина бибер
црепом,зато што се ради о објектима који имају статус споменика култире који су
од посебног значаја.
2. Наручилац је сагласан да Понуђач поред радног односа на одређено и
неодређено време, може да достави доказе о ангажовању радника а све у складу
са Законом о раду.
3. Наручилац поред копија пописне листе са средства набављена до 31.12.2017.
године, као и за средства набављена од 01.01.2018. године копија рачуна и
отпремнице, даје могућност понуђачу да приложи као доказ и уговор о закупу или
уговор о лизингу.

Овај одговор је саставни део конкурсне документације и биће објављен у делу
„Питања и одговори“, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку 1.3.1/2018
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