ЈКП „Комуналац“ Чачак
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Датум: 27.03.2019.
Предмет:
Одговор на питања

Понуђачима
Поштовани,
Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку услуга - за јавну набавку мале
вредности – Услуга запрашивања комараца на територији града Чачка
ЈНМВ бр. ЈНМВ-У-05/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:
ПРЕДМЕТ: Pojašnjenje
Molim Vas za pojašnjenje, zašto je u JNMV-U-05/19, kao uslov stavljeno da Ponuđač koji učestvuje u
pomenutoj nabavci mora da u zadnje tri godine ima minimum 10 miliona dinara u suzbijanju
komaraca u opštinama i gradovima, kada je procenjena vrednost ove nabavke 2 miliona dinara. Pošto
je ovo suprotno zakonu o Javnim nabavkama molimo Vas da u skladu sa tim ispravite konkursnu
dokumentaciju.

ОДГОВОР:
Поштовани,
Одредбом члана 76. став 6. ЗЈН прописано је 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. У смислу овог члана наручилац је утврдио пословни
капацитет на начин и у висини утврђен конкурсном документацијом. Наручилац је
прописивањем оваквог пословног капацитета желео да у јавној набавци учествују
понуђачи са искуством у пружању овако важне услуге за здравље становништва.
Наручилац је поступио поштујући члан 77. став 2. тачка 1.
1)” извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа, биланс
стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, исказ о
понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа, радова или
услуга, на које се уговор о јавној набавци односи – најдуже за претходне три
обрачунске године, мишљење или исказ банака или других специјализованих
институција.
Минимални годишњи приход који се тражи од понуђача не сме бити већи од
двоструке процењене вредности јавне набавке, осим у изузетним случајевима када је
то неопходно због посебних ризика повезаних са предметом јавне набавке.* Наручилац
је дужан да у конкурсној документацији наведе који је доказ из ове тачке изабрао и/или
које друге доказе који доказују финансијски и пословни капацитет понуђач треба да
приложи;”
Наручилац је навео у конкурсној документацији као додатни услов пословни капацитет:
да је у претходних ( 3 ) три године (2016, 2017 и 2018) реализовао услуге сузбијања
комараца у укупној вредности од 10.000.000,00 динара, а по горе наведеном члану
Закона о јавним набавкама имао је могућност да наведе и већи износ

( 12.000.000,00 динара = (2.000.000,00 х 2) х 3 године.
Дакле наручилац остаје код вредности за додатни услов пословни капацитет како
је и дато конкурсном документацијом, неће је мењати.
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