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Питање:
Као заинтересовани понуђач подносимо захтев за додатним информацијама из разлога што смо увидом у позив
за подношење понуда и конкурсну документацију уочили низ недостатака који сам поступак подношења понуда
чини дискриминаторским нејасним.
Наиме, у Конкурсној документацији као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке предвиђено је:
- за пословни капацитет под тачком 1. : “ Да је понуђач у претходне три године рачунајући од дана објављивања
позива извршио/реализовао као пружалац услуга најмање 3 стручна надзора – на објектима предшколске
установе”.
Имајући у виду предмет јавне набавке, као и наведене радове из предмера и предрачуна, сматрамо да су
наведени додатни услови непримерени предмету и вредности јавне набавке.
Чланом 76. став 6. Закона о јавним набавкама прописано 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.
Сматрамо да услов који је наведен за пословни капацитет у тачки 1. није у логичкој вези са предметом конкретне
јавне набавке тј. да за њену реализацију није неопходан. Из разлога што у конкретној набавци је Наручилац у
делу предмера радова означио радове који нису, нити по здравој логици могу бити уско специјализовани у
односу на намену грађевине, јер исти могу да се врше на сваком објекту, без обзира да ли се ради о
предшколској, школској установи, институтима, стамбеним зградама и др. грађевинским објектима.
Надаље, позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на Порталу јавних набавки дана
16.08.2019. године, те у истим је наведено да је у питању “Отворени поступак” јавне набавке и да је крајњи рок
за предају понуде заинтересованих извођача дан 02.09.2019. године, 17 дан од објављивања позива.
Чланом 95. Закона о јавним набавкама је прописан рок за подношење понуда у отвореном поступку и пријава у
рестриктивном, квалификационом поступку и конкурентном дијалогу да не може бити краћи од:
- 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда ако је процењена вредност јавне набавке није већа
од износа из члана 57. овог закона.
Имајући у виду наведени члан закона, те како ће предметна јавна набавка бити спроведена као Отворени
поступак, законски рок за подношење понуде би морао бити 30. дан од објављивања позива, односно 15.09.2019.
године, а не 02.09.2019. године као што је одређено у позиву и конкурсној документацији Наручиоца.
Остаје нејасно по ком основу је Наручилац одредио рок у трајању од 17 дана за доставу конкурсне
документације, јер је то супротно члану 95. Закона о јавним набавкама.
Уколико је у питању грешка, молимо Вас да је исправите, ако није сматрамо да би требали на другачији начин да
дефинишете наведене услове и да их прилагодите предмету и вредности јавне набавке.
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Одговор:
Поштовани,
Пројекат изградње објекта у Ораховој улици урађен је у складу са “Правилником о ближим условима за
оснивање, почетак рада и обављања делатности Предшколске установе” ( “Сл. гласник РС – Просветни преглед”,
бр. 1/2019). Пројектом је предвиђен објекат који би требао у потпуности да задовољи светске стандарде који би
требао да има један савремени вртић 21. века, а што је предвиђено пројектом, тј. уређена дворишта одређене
квадратуре, противпожарне излазе, посебна заштита објекта, адекватни прилази, ходници, топлотне пумпе –
грејање и хлађење, итд.
Установа је приликом избора извођача радова затражила додатни услов да извођач радова има референце и
искуства у изградњи објеката намењених предшколском узрасту.
Истом аналогијом, Наручилац се определио да приликом одабира стручног надзора такође затражи референце и
искуство у вршењу надзора над радовима изградње дечијег вртића. Наручилац сматра да је овај услов оправдан
из разлога што ће улити Наручиоцу поверење у квалитет изведених радова. Стручни надзор који заступа
интересе Наручиоца мора имати искуства, по мишљењу Наручиоца, како би се сва могућа одступања или уочени
проблеми приликом изградње вртића решили у складу са важећом законском регулативом која дефинише ову
област. Указујемо са су у 2019. години донети и “Закон о основама система образовања и васпитања” и “Закон о
предшколском образовању и васпитању”.
Такође, указујемо да овај додатни услов Наручилац није затражио да мора сваки понуђач из групе понуђача да
испуни, него у случају формирања заједничке понуде група понуђача овај услов испуњава заједно.
Рок за подношење понуда, који је одређен у позиву за подношење понуда и у конкурсној документацији, у
складу је са чланом 95. Закона о јавним набавкама. У питању које сте поставили навели сте и цитирали члан 95.
став 1. , тачка 2. Закона о јавним набавкама. Међутим, у случају када Наручилац објави претходно обавештење
примењује се члан 95. став 2., тачка 2, односно рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања позива
за подношење понуда.
Претходно обавештење је објављено на порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у складу са
Законском процедуром. С обзиром да је јавна набавка објављена 16.08.2019. године, пуних 15 дана је 31.08.2019.
године. Како је 31.08.2019. године нерадан дан, дан отварања понуда се помера за следећи радни дан тј.
02.09.2019. године.
Молимо вас да уважите захтеве Наручиоца (која су из ранијег искуства) и поступите у складу са конкурсном
документацијом.
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