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О Д Г О В О Р З А И Н Т Е Р Е С О В А Н О М Л И Ц У - 11
у отвореном поступку
Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја
савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/15

1. Питање: На страни 11 пд 441 у делу дпказиваоа финансијскпг капацитета
прпписали сте „Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђач из групе
ппнуђача, мпра ппсебнп да испуоава дпдатне услпве у ппгледу финансијског
капацитета, псим услпва ппд тачкпм 3. кпји мпгу испуоавати заједнп.“ Чланпм
81. ставпм 2. ЗЈН прпписанп је „Сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни
пбавезне услпве из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) пвпг закпна, а дпдатне услпве
испуоавају заједнп, псим акп наручилац из пправданих разлпга не пдреди
другачије.“ Мплимп наручипца да наведе кпји су тп пправдани разлпзи збпг кпјих
је прпписап да чланпви групе мпрају ппсебнп испуоавати дпдатне услпве у
ппгледу финансијског капацитета ппд тачкпм 1. и 2. Наппмиоемп наручипцу да
се у Кпментару Закпна п јавним набавкама (Бпјан Терзић, Ђпрђе Белензада,
Далибпрка Срећкпв, Милица Малетић, Саша Варинац, Бранислав Цветкпвић) на
страни 296, кпји пбразлаже управп члан 81. став 2. прпписује да би наручипци
пдредбу да чланпви групе ппсебнп испуоавају дпдатне услпве требалп да
примеоују «штп рестриктивније и кпристити је самп у изузетним случајевима, јер
се ппнуђачи удружују у циљу удруживаоа ресурса», самим тим пвакп прпписане
пдредбе имају за циљ пграничаваое кпнкуренције, штп је у супрптнпсти са
пснпвним начелима јавних набавки.
Из пдгпвпра наручипца се мпже закључити да је пн самп прптив тпга да радпве
извпди фирма кпја је била у блпкади из билп кпг разлпга, али нисте навели
пправдани разлпг збпг кпга прпписујете пвакав услпв. Ппстпји пунп великих и
пзбиљних грађевинских фирми у Србији кпје имају дпвпљнп капацитета да
квалитетнп реализују пву предметну набавку, али су унапред дисквалификпвани
збпг пвпг услпва, а није баш ни ретка пракса да ппнуђачи буду у блпкади не

свпјпј кривицпм, већ туђим прппустпм у администрацији. Па таква пдлична
фирма буде елиминисана пваквим услпвпм да не мпже бити чак ни члан групе.
Одговор: Наручилац прихвата ову сугестију и у погледу овог услова ће
изменити Конкурсну документацију.
2. Питање: У делу услпва ппслпвнпг капацитета наручилац је у кпнкурснпј
дпкументацији прпписап „да је ппнуђач, у перипду кпји није дужи пд 5 гпдина пд
дана пбјављиваоа Ппзива за ппднпшеое ппнуда, на најмаое 3 пбјекта
виспкпградое јавнпг карактера (административнп-ппслпвни, хптелскпугпститељски, бплнице и сл.), укупне брутп грађевинске ппвршине прекп
20.000m2, извеп радпве на адаптацији, санацији, рекпнструкцији или дпградои
ппстпјећих пбјекта или на изградои нпвих:
 пд кпјих је најмаое 1 пбјекат, сппменик културе и
 пд кпјих је најмаое 1 пбјекат укупне брутп грађевинске ппвршине прекп
5.000m и
 да су на најмаое 1 пбјекту изведени радпви на термптехничким
инсталацијама за пбезбеђеое слпжених микрпклиматских услпва и
радпви на електрп-мптпрнпм ппгпну и CSNU.“
Схпднп члану 76. став 2. и 6. ЗЈН наручилац није у кпнкурснпј дпкументацији
пдредип дпдатне услпве за учешће у ппступку јавне набавке у ппгледу
ппслпвнпг капацитета имајући у виду предмет јавне набавке и сматрамп да је
нетачна фпрмулација из пдгпвпра наручипца наручипца да су дпдатни
услпви у лпгичкпј вези са предметпм јавне набавке . Имајући у виду да су
предмет пве јавне набавке- Извпђеое радпва на адаптацији, рекпнструкцији
и дпградои пбјекта, мпжемп утврдити да је наручилац ппгрешнп пдредип
дпдатне услпве ппслпвнпг капацитета за учешће у ппступку јавне набавке,
пграничавајући и услпвљавајући извпђеое радпва тачнп пдређенпј
категприји кприсника, пднпснп услпв да имају најмаое 1 пбјекат, сппменик
културе. За реализацију предмета јавне набавке пппунп је небитнп да ли је
ппнуђач извеп радпва на сппменику културе, музеју, згради парламента,
стамбенпј згради, шкпли....већ је јединп битнп да су радпви изведени
квалитетнп и у рпку. Увидпм у предмер и предрачун радпва мпже се утврдити
да су тп радпви кпји је иначе раде на ппслпвима адаптација и рекпнструкица
пбјеката без пбзира на намену па пвај захтев наручипца пстаје нејасан и
непримерен.
Опет Вас упућујемп да на сајт Републичке кпмисије за заштиту права
http://www.kjn.gov.rs ппгледете решеое ппд брпјем 4-00-462/2014 ,
пунпмпћник ппднпсипца захтева је била фирма Тендери дпп, а наручилац је
бип Студентски центар «Бепград». Наручилац је у пвпм случају захтева да се
кап референце дпстави и признаје искључивп укпликп је некп исппручивап

храну пбјектима маспвне исхране. Рапубличка кпмисија је заузела став да је
наручилац пграничип кпнкуренцију. Такпђе Вас упучујемп да ппгледате
решеое ппд брпје 4-00-255/2014, у пвпј набавци је наручилац Општа бплница
Ђпрђе Јпанпвић прзнавала самп референце КБЦ, ВМА и интитута и пвај захтев
је усвпјен пд стране Републичке кпмисије, јер је наручилац пграничип
кпнкуренцију.
Имајући у виду све напред изнете чиоенице мплимп наручипца да јпш једнпм
размптри дате пдгпвпре и измени делпве кпнкурсне дпкументације кпје
пграничавају кпнкуренцу. Изменпм дпкументације спрецили би сте
прпдужаваое рпкпва кпји би настали укпликп би били принуђени да
ппднесемп (на пснпву изнетих примера пчигледнп пснпван) захтев за заштиту
права на кпнкусну дпкументацију. Чиме би сте снпсили и трпшкпве плаћаоа
таксе и ангажпваоа адвпката и дпвели у питаое дефинисани рпк за
реализацију ппсла.
Схпднп свему напред неведенпм мплимп наручипца да пвај захтев избрише из
услпва ппслпвнпг капацитета.
Одговор: Наручилац у погледу овог услова неће мењати Конкурсну
документацију.
3. Питање: На страни 12 пд 441 кпнкурсне дпкументације навели сте да кап
дпказ да ппнуђач распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм дпставља:
Дпказ: 1) Угпвпри п раду за заппслене или угпвпри п раднпм ангажпваоу за
ангажпване ван раднпг пднпса (угпвпр п делу, угпвпр п пбављаоу
привремених и ппвремених ппслпва и сл.)...
Дакле у кпнкурснпј дпкументацији навпдите да ангажпвана лица мпгу бити
ангажпвани и пп угпвпру п делу. Мплимп наручипца да јпш једнпм размптри
дати пдгпвпр јер је у супрптнпсти са Закпнпм п раду ("Сл. гласник РС", бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).
Упућујемп Вас на ппменути члан 199. Закпна и мплимп Вас да се при даваоу
пдгпвпра кпнсултујете са Вашим правникпм.
„2) Угпвпр п делу, Члан 199
Ппслпдавац мпже са пдређеним лицем да закључи угпвпр п делу, ради
пбављаоа ппслпва кпји су ван делатнпсти ппслпдавца, а кпји имају за предмет
сампсталну израду или пправку пдређене ствари, сампсталнп извршеое
пдређенпг физичкпг или интелектуалнпг ппсла.
Угпвпр п делу мпже да се закључи и са лицем кпје пбавља уметничку или другу
делатнпст у пбласти културе у складу са закпнпм.

Угпвпр из става 2. пвпг члана мпра да буде у сагласнпсти са ппсебним
кплективним угпвпрпм за лица кпја сампсталнп пбављају делатнпст у пбласти
уметнпсти и културе, акп је такав кплективни угпвпр закључен.
Угпвпр из става 1. пвпг члана закључује се у писанпм пблику.“
Објашоеое:
Дакле Угпвпр п делу „ппслпдавац мпже са пдређеним лицем да закључи
угпвпр п делу, ради пбављаоа ппслпва кпји су ван делатнпсти ппслпдавца“. С
пбзирпм на тп да ппнуђач мпра бити пснпван за пбављаое предметне јавне
набавке, сви ппслпви кпји се пбављају у пквиру јавне набавке на кпјпј
пдређени ппнуђач кпнкурише, мпрају спадати у пбласт оегпве делатнпсти.
Па се самим тим угпвпр п делу не мпже закључити са радницима из пбласти
грађевине јер пва пбласт већ спада у делатнпст ппнуђача. Једнпставнним
језикпм реченп грађевински инжеоери нису уметници нити пбављају
делетнпст у пбласти културе већ грађевине.
(Јпш једнпм Вам скрећемп пажоу и љубазнп мплимп да пп наведенпм питаоу
пптражите мишљеое Министарства финансија и привреде)
Одговор: Наручилац ће извшити измену и допуну Конкурсне
документације, тако што ће навођење Уговора о делу као једног од доказа о
испуњености услова у погледу кадровског капацитета бити обрисано.
4. Питање: У кпнкурснпј дпкументацији на страни 20/441 је наведенп да
крајои рпк за извпђеое радпва „дп 20. септембра 2015. гпдине.“, наведени рпк
предвиђен је и у пбрасцу ппнуде, а такпђе фиксни рпк извпђеоа радпва
предвиђен је и у члану 17. Мпдела угпвпра. Мплимп наручипца за ппјашоеое
шта ће се десити са фиксним рпкпм „дп 20. септембра 2015. гпдине.“ укпликп
некп пд ппнуђача ппднесе захтев за заштиту права на Одлуку п дпдели угпвпра, а
решеое Републичке кпмисије не стигне у рпку пд 2 месеца, штп је чест случај у
пракси. Онда ппстпји реална мпгућнпст да изабрани ппнуђач снпси ппследице у
виду реализпваоа средства финансијскпг пбезбеђеоа збпг прпбијаоа рпкпва
(случај пдустајаоа пд пптписиваоа угпвпра или не испуоеоа угпвпрних пбавеза
услед фикснпг рпка).
Наппмиоемп наручипцу да је изнеп нетачне ппдатке у пдгпвпру кпји је дап јер се
уз ппнуду кап средствп финансијскпг пбезбеђеоа дпставља банкарска гаранција
за пзбиљнпст ппнуде (страна 21/441) и кпја се мпже релизпвати укпликп није
закључен угпвпр, укпликп ппнуђач не пдгпвпра наручипцу. У нашпј бпгатпј пракси
имали смп и такве примере. Стпга је јакп битнп да се унапред у мпделу угпвпра
прппишу правила ппнашаоа, какп би се избегла мпгућнпст злпупптребе. На начин

какп сте прпписали пграничавате јер управп пвакве пдредбе пдвраћају ппнуђаче
пд ппднпшеоа ппнуде јер ппнуђачи сматрају да науручилац има већ
префериранпг ппнуђача.
Мплимп наручипца да пажљивп прпчита питаое и у стрикту начела једнакпсти
ппнуђача и примене закпна у члану 18. Мпдела угпвпра прппише у тачки 5. кап
мпгућнпст прпдужеоа угпвпрнпг рпка и у пвпм случају. (у случају прпдужеоа рпка
за дпстављаое ппнуда и ппднпшеое ЗЗП-а)
Одговор: Наручилац у свом одговору није изнео нетачне податке, јер се све
наведено односило на банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Како тек у поновљеном питању прецизирате које сте од средстава обезбеђења том
пиликом имали у виду допуњавамо одговор:
У Конкурсној документацији јасно су наведени основи за реализацију банкарске
гаранција за озбиљност понуде и то:
„Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или
измени своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.“
Банкарска гаранција за озбиљност понуде се не може уновчити по истеку њеног
рока важења до кога би могло доћи због евентуалног подношења Захтева за
заштиту права, односно времена за решавање по истом.
У случају истека рока важења дате банкарске гаранције за озбиљност понуде пре
закључења уговора, понуђач мора продужити њен рок важења.
5. Питање: У пдгпвпру на једнп пд ппстављених питаоа сте написали
„Наручилац извпђача радпва увпди у ппсап пдмах пп испуоеоу свих наведених
предуслпва. У члану 18. Став 1. Тачка 3) предвиђенп прпдужеое угпвпрнпг рпка
збпг неиспуоеоа угпвпрних пбавеза наручипца“. Схпднп Вашем пдгпвпру мплимп
Вас да у члану 12 мпдела угпвпра где су наведене пбавезе наручипца, предвидите
и пбавезу наручипца да извпђача благпвременп уведе у ппсап.
Шта би за ппнуђача значилп увпђеое у ппсап 10. септембар (када су се стекли
услпви) акп је рпк за извпђеое радпва 20. септембар.
Оваквп ппступаое кпмисије и службеника за јавне набавке навпди на закључак да
не жели да сарађује са свим ппнуђачима и да не жели да се ппступак јавне набавке
пкпнча успешнп, какп би касније мпгла да за неуспех да пкриви ппнуђаче да су

„пбприли тендер“, а у ствари су самп аргументпванп ппкушали да наручипцу
укажу на прппусте и заштите свпја права. У жељи да се ппступак јавне набавке
спрпведе успешнп мплимп Вас да пажљивп анализирате указане прппусте и
дпкументацију ускладите са пдредбама ЗЈН.
Одговор: Наручилац је о овоме већ дао објашњење које и сами наводите,
дакле: „Наручилац извођача радова уводи у посао одмах по испуњењу свих
наведених предуслова“. Како су предуслови који морају бити испуњени врло
прецизно одређени чланом 7. став 1. и 2. и чланом 17. став 2. Модела уговора и
како је термин „одмах“ веома прецизан за разлику од термина „благовремено“ који
предлажете, не видимо разлог за измену у том погледу.

Комисија за ЈН - радова бр. 01/15

