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Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 85/17 Изградња фекалне
канализације у Јабучју, рејон Шеринка
ПИТАЊЕ:
Наручилац у конкурсној документацији на страни 13/51 конкурсне документације
прописује :
„ 12. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у пројектну документацију и
обилазак објеката на терену радним данима у времену од 10 до 14 часова од 29.06.2017. до
06.07.2017. године. Оболазак најавити контакт особи Гојку Марковић ( 063 471 211) или
Бојану Петровић (063 296 679) дан раније.“
На страни 51 конкурсне документације наручилац прописује :
„Напомена : Обилазак локација наведених у предмеру је обавезан. Обилазак ће се
вршити сваког радног дана од 29.06.2017. године до 06.07.2017.године од 10 до 14 часова.“
1.

Овако прописан и од стране наручиоца постављени услов обавезног обиласка
локације ограничава конкуренцију и једнакост понуђача и у супротности са Законом о
јавним набавкама.
Наручилац је дужан да омогући једнак положај свим потенцијалним понуђачима, а
остављеним условом, обавезног обиласка локације и то само у периоду од 29.06.2017. до
06.07.2017. године заинтересована лица имају могућност да обиђу локацију, битно је
угрожена јавност и транспарентност поступка , једнакост понуђача и знатно је
ограничена конкуренција. Како је одређени рок за подношење понуда 01.08.2017. године
поставља се логичко питање зашто наручилац онемогућује понуђачу који је за јавну
набавку сазнао нпр. 07.07.2017. године, да у наредних пар дана изврши обилазак
предметне локације и припреми и поднесе прихватљиву понуду.
Чланом 12. Закона о јавним набавкама – Начело једнакости понуђача прописано је :
„ Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај
свим понуђачима.“
Молимо наручиоца да имајући напред наведено у виду уклони обавезу обиласка
локације и измени прописано временско ограничење и исто омогући до момента
подношења понуда, како би и заинтересована лица која су за предметну набавку сазнала
и након 06.07.2017. године имала могућност да обиђу локацију и припреме и поднесу
прихватљиву понуду.
2. Наручилац у конкурсној документацији прописује Образац 13 – предмер и
предрачун радова и на страни 36/51 прописује:
Непредвиђени радови маx 5 % свих радова

Нејасно је на основу чега наручилац још у моменту припреме конкурсне
документације предвиђа да ће доћи до непредвиђених радова. Само име непредвиђени
радови су они радови који се јавном набавком нису могли предвидети и уврстити у
техничку спецификацију, предмер и предрачун радова, већ су настали непредвиђено у
току реализације уговора.
Посебним узансама о грађењу је дефинисан појам непредвиђених радова.
„ 7) непредвиђени радови су они радови који уговором нису обухваћени, а који се
морају извести“
Поставља се логичко и оправдано питање како да понуђач у дату колону упише
цену када количина није позната као ни врста радова који ће се јавити као непредвиђени.
Посебним узансама о грађењу – чланом 33. прописано је: „ Цена одређена у
укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време
закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести. За остале непредвиђене
радове цена се накнадно утврђује уговором.“
Имајући у виду напред изнето, наручилац ако има сазнања да ће доћи до
непредвиђених радова, дужан је да исте наведе у предмеру и предрачуну како би понуђачи
могли да дају цене, а самим тим припреме и поднесу прихватљиву понуду. У случају да
наручилац нема сазнања да ће се појавити непредвиђени радови, крајње је нелогично да
захтева давање цена од стране понуђача за нешто што је сада у овом моменту непознато.
Наручилац на страни 12/51 конкурсне документације прописује :
„ 9, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене :
9.1 Цена ( јединична и укупна ) са и без ПДВ-а
Сматраће се да је сачињен образац струкуре цене, уколико су основни елементи
понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
Структура понуђене цене дефинисана је кроз образац понуде и предмер и
предрачун радова.“
Чланом 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова прописана је
обавезна садржина обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни,
односно да исти садржи цену ( јединичну и укупну) са и без ПДВ-а. Како за спорну
позицију „ непредвиђени радови“ наручилац није дао количину и опис радова, немогуће
је дати цену и припремити прихватљиву понуду. У конкурсној документацији дати
предмер и предрачун радова који замењује образац структуре понуђене цене није израђен
у сладу са одредбама Закона о јавним набавкама јер не садржи упутство како да се
попуни.
Молимо наручиоца да пропише упутство за попуњавање Обрасца 13 – предмер и
предрачун радова који представња уједно и образац структуре понуђене цене.
Молимо наручиоца да спорну и нејасну позицију „Непредвиђени радови“ појасни
у случају да су му радови познати исте прецизира навођењем описа радова и количина
радова, или да спорну позицију избрише ако су радови непознати и на тај начин усклади
конкурсну документацију у складу са важећим законским прописима који регулишу
предметну област.
Молимо наручиоца да се све напред изнето има у виду као и своју дужност и
обавезу у складу са чланом 61. Ставом 1. Закона о јавним набавкама којим је прописано :
„ Наручилац је дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу
ње могу да припреме прихватљиву понуду.“
Није нам циљ подношење захтева за заштиту права на садржину конкурсне
документације којом се ограничава конкуренција на штету осталих понуђача а у циљу

преферирања за наручиоца пожељног понуђача, већ желимо да допринесемо да поступак
спроведете у складу са Законом и пратећим прописим , без могућности да неко оспори
поступак или закључени уговор. Напомињемо да је непрецизна и нејасна конкурсна
документација основ да се касније оспорава поступање наручиоца при додели уговора.
ОДГОВОР:
1. Наручилац је дао примерен рок за обавезан обилазак локације од седам дана, и тиме
није нарушио начело обезбеђивања конкуренције за јавну набавку отвореног поступка
број 85/17 Изградња фекалне канализације у Јабучју, рејон Шеринка.
2. Сходно члану 115. ЗЈН, Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа
од вредности из члана 39. став 1. овог закона..., чиме је Наручилац конкурсном
документацијом обезбедио могућност повећања уговора о јавној набавци, на начин
наведен чланом 115. ЗЈН, а уколико дође до потребе уговарања непредвиђених радова.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр. 85/17 Изградња фекалне канализације у
Јабучју, рејон Шеринка
Датум: 31.07.2017 године

