НОВИ САД

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде - бр.2
У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и
68/15), достављамо одговор - појашњење на постављено питање које је у вези са
припремањем понуде за јавну набавку бр. У-134 која се односи на набавку услуга комисије
за технички преглед објеката, која је обликована по партијама.
ПИТАЊЕ 1: Сходно начелу обезбеђивања конкуренције и забране дискриминације (чл. 7
Закона о јавним набавкама) наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је
могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију са намером да
одређене привредне субјекте неоправдано доведе у повољнији или неповољнији положај, а
нарочито не може онемогућавати било којег привредног субјекта да учествује у поступку
јавне набавке коришћењем дискриминаторских критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта, техничких спецификација и критеријума за доделу уговора.
Како временско ограничење референци не може да има утицаја на квалитативни избор
привредног субјекта, сматрамо да у оквиру додатних услова-пословни капацитет наручилац
треба да прихвати референце и у периоду дужем од 5 година односно да референце немају
временско ограничење како је тражено конкурсном документацијом, и да у том смислу
треба да дође до измене конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку У-134
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С поштовањем,

Нови Сад,

ОДГОВОР 1: Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
прописано је чланом 77. Закона о јавним набавкама. Као један од доказа који се односе на
испуњеност пословног капацитета, предвиђен је списак најважнијих изведених радова,
испоручених добара или пружених услуга као стручне референце. Посматрани временски
интервал је законски ограничен и важи за период који није дужи од осам година за радове,
односно пет година за добра и услуге. Законодавац је одредио максимални период у којем
се може ценити претходно искуство понуђача у вези са предметом јавне набавке, а
наручилац је у складу са одредбама закона тражио максимални период за услуге, тако да се
исти не може продужити.
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27.01.2020.

Факс. 021/481-4305

Датум:

Тел. 021/481-2703

Наш број:

Народног Фронта 12/VII

У-134/2

Заинтересованим лицима

Нови Сад, Народног Фронта 12/VII

Ваш број:
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