ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број: 24/12
Датум: 09.01.2017. године
Појашњење Конкурсне документације бр.24/6 од 30.12.2016, ЈН МВ 24/2016
Поводом, електронским путем упућеног захтева за појашњење конкурсне документације
ЈН МВ 24/2016, код Наручиоца заведеног под бр.24/9 од 06.01.2017. године, у складу са чланом
63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),
објављујемо следеће појашњење:
Питања:
1. Да ли ћете прихватити Скоринг – Агенције за привредне регистре за перидо 2011-2015 год. у
коме је понуђач добио оцену бонитета: веома добар ББ-?
2. Како се доказује додатни услов да је неки радник молер, пошто тражите да 5 радно
ангажованих молера. Којим документом се доказује поседовање конкретне стручне спреме?
3. Као додатни услов за пословни капацитет тражи се да је понуђач извршио молерско
фарбарске радове на најмање три објекта по 2000 квадрата, а у потврди за референце се тражи
податак који се односи на финансијску вредност изведених радова. Како ћете из финансијског
показатеља видети колико квадрата је неко окречио ?
Одговори:
1.
У складу са Конкурсном документацијом у оквиру захтеваног финансијског капацитета,
сваки од учесника заједничке понуде треба да докаже да у траженом периоду није имао
блокаде рачуна и да је поред наведеног имао и бонитет скорингом оцењен као врло добар
бонитет «ББ+».
Влада Републике Србије донела је стартегију за развој јавних набавки за период 20142018.године и потпуно усаглашавање домаћих прописа са директивама и другим актима ЕУ
(www.ujn.gov.rs). Скоринг је у пракси ЕУ веома заступљен у приватном сектору, а поготово у
јавним набавкама будући да на најрелевантнији начин показује пословање правног субјекта као
што су историјат плаћања, ликвидност, успешност ( палћање добављачима итд) као и 16 других
показатеља (www.skoring.rs). Са обзиром да не захтевамо скоринг са највишом оценом, као и да
постоји много фирми које испуњавају минимално овај ниво на тржишту, остајемо при
захтеваном услову из Конкурсне документације. Како се ради установи у којој бораве стара
луца, а лошији ниво рејтинга (како наводи Агенција за привредне регистре) носи одређене
ризике, можемо да изразимо сумњу у реализацију предметних радова нижег скоринга од
наведеног. Даље у тексту вам достављамо дефиницију Скоринга преузете са сајта Агенције за
привредне регистре (www.apr.gov.rs). Скориниг - објективна оцена способности и измиривања
обавеза и успешности правних лица и предузетника, утврђена на основу података на основу
финансијског извештаја (биланс стања,биланс успеха) на период од 5 година. Агенција за
привредне регистер је у утврђивању скоринга одговорна за истоветност са изворним подацима,
за доследну примену методологије за утвђивање података и показитеља о бонитету правних
лица и предузетника,и давање мишљења о бонитету привредних друштава.
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Члан 81. став 2. ЗЈН гласи : „Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.„
Наручиац је конкурсном документацијом предвидео да испуњеност свих додатних услова у
случају заједничке понуде понуђачи испуњавају заједно, осим додатни услов финансијског
капацитета (да нису имали блокаду рачуна и да су имали бонитет веома добар «ББ+»).
Наведени захтев Наручилац је поставио руководећи да се у пракси често дешава ситуација да
се изиграва закон, као и додатни услови из конкурсне документације на тај начин што се
достави заједничка понуда са фирмом која испуњава све захтеване услове, а на крају та фирма
и не изводи послове , а најчешће није ни носилац посла , а и целокупно плаћање се не врши на
њен рачун.
2.
Наручилац није захтевао квалификованог молера.
Понуђач доставља доказе који су наведени у Конкурсној документацији бр.24/6 од 30.12.2016.
год. део 4. 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, табела додатни услови – кадровски
капацитет, стр. 13. и 14/47 односно:
да има радно ангажованих:
А)
- 5 молера од тога најмање два да су са сертификатом о оспособљеноси за рад са понуђеним
бојама за зидове
- 1 керамичара и - 1 електричара
Доказ:
Потписана и оверена Изјава понуђача о захтеваном кадровском капацитету.
А) - М обрасце или радне књижице и уговоре о радном ангажовању.
У колико запослени ангажовани уговором о делу или другим уговором о радном ангажовању
нису у радном односу за исте је потребно доставити Уговор о радном ангажовању и М образац
понуђача , а у колико су радно ангажована лица у радном односу потребно је доставити Уговор
о радном ангажовању и копију М обрасца послодавца.
- за најмање 2 молера доставити сертификат издат од старне произвођача понуђених боја да
су оспособљени за рад са понуђеним бојама за зидове.
3.
Извршена измена образаца Референтна листа и Потврда за референце.

Достављени одговори и појашњења
документације бр.24/6 за ЈН МВ 24/2016.
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