Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-5/2020-05-3
Датум: 25.03.2020.
Бачки Петровац, Коларова 6.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), те на основу постављеног питања од
стране заинтересованог понуђача за јавну набавку услуга: УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, у поступку јавне набавке мале
вредности, број 404-5/2020-05, комисија за јавну набавку даје следеће:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 1
Питање 1:
У конкурсној документацији, у оквиру додатних услова, предвидели сте у тачки 4.2.2.,
подтачка 4.2.2.1. „да је понуђач у периоду од последњих годину дана од дана објављивања
Позива за подношење понуда закључио и реализовао минимум један уговор чији је
предмет услуге био одржавања хигијене пословних просторија.“, а као доказ захтевате
Образац потврде.
Поменути услов је врло уско дефинисан, имајући у виду да захтевате да је уговор потписан
и реализован и да у временском интервалу који сте предвидели може да се деси да је
уговор потписан, али да је реализација и даље у току.
Молимо Вас да поменути услов измените и омогућите већи временски интервал (нпр. у
последње две године), како бисте омогућили већем броју понуђача да поднесе понуду.
Такође, имајући у виду мере које су на снази након доношења одлуке о увођењу ванредног
стања и да велики број референтних наручилаца, од којих се потврда о закљученим и
реализованим уговорима може прибавити, не ради или ради са смањеним капацитетима,
молимо Вас да продужите рок за достављање понуда.
Одговор:
Наручилац је додатне услове за учешће у поступку јавне набавке одредио у складу са
чланом 76. и 77. Закона о јавним набавима уз поштовање свих начела јавне набавке.
Прописани додатни услови имају за циљ доказивање способности понуђача да учествују у
конкретном поступку јавне набавке и реализују уговор о јавној набавци уколико им уговор
буде додељен, стручно и квалитетно у складу са захтевима корисника, уз професионално
поштовање правила струке.
Наручилац у склопу пословног капацитета под тачком 4.2.2.1. тражио да је понуђач
закључио и реализовао минимун један уговор у периоду од последњих годину дана од дана
објављивања Позива за подношење понуда. С обзиром да на тржишту постоји велики број
понуђача који су у датом временском периоду реализовали минимум један уговор чији је
предмет услуге био одржавања хигијене пословних просторија, Наручилац остаје при
задатом услову.
Наручилац је рок за подношење понуда одредио у складу са чланом 99 ЗЈН. С обзиром да
је Наручилац узео у обзир време потребно за прикупљање документације којом се доказује

испуњеност услова предвиђених ЗЈН и конкурсном документацијом, назначени рок је
примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде.
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