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ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Питање потенцијалног понуђача:

„На основу члана 63. ЗЈН („Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) обраћамо вам се за
додатне информације или појашњења као и указивања на уочене неправилности и недостатке у
Конкурсној документацији за поступак јавне набавке услуга мале вредности, набавка-услуге штампања
пропагандног и другог материјала (офсет штампа) за потребе градске општине Стари град у 2017. години,
редни број набавке II, 404-1-У-6/17 објављеног на Порталу јавних набавки дана 05.06.2017.године.
            На 15. страни конкурсне документације предвиђени су додатни услови које понуђачи морају да
испуне у складу са чланом 76. ЗЈН, и то:
тач. 1.1. располагање неопходним финансијским капацитетом- понуђач је дужан да достави доказ да није
био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда уколико ти подаци
нису садржани у извештају о бонитету, доказује достављањем потврд о ликвидности коју издаје Народна
банка Србије.
           Додатне информације или појашњења:

Молимо да нам појасните због чега је постављен овај услов и због чега вам је ликвидност
добављача битна за реализацију набавке.
           Сматрамо да се постављањем овог додатног услова у конкурсној документацији за тражени
период спречава већа конкурентност понуђача и да се поједини понуђачи неосновано дискриминишу. У
обавезним условима већ постоје докази о финансијској дисциплини коју понуђач мора да испуни (плаћени
порези, доприноси и друге јавне дажбине). Ликвидност понуђача нема утицаја на добро извршење посла,
а наручилац је свакако обезбеђен на више начина у погледу доброг извршења посла.  Постоји више
решења Републичке комисије за заштиту права понуђача, а што је потврђено и на више семинара и
саветовања на тему јавних набавки,  којима је указивано да постављање оваквог услова у конкурсној
документацији представља неосновану дискриминацију којом се умањује конкуретност потенцијалних
понуђача.
          Указивање на уочене недостатке и неправилности: Предлажемо да измените конкурсну
документацију и поменути додатни услов избришете.“

Одговор Наручиоца:

Наручилац остаје при допунском услову којим се захтева ликвидност понуђача за наведени
период, будући да овај услов представља један од основних показатеља његове финансијске, а тиме и
укупне, способности да успешно изврши предмет набавке. Овакво мишљење своју потврду налази и у
чињеници да извештај о ликвидности представља обавезан саставни део извештаја о бонитету који
издаје Народна банка Србије ради учешћа понуђача у поступцима јавних набавки.

Свакако, није неопходно да понуђач наручиоцу достави доказ о ликвидности, с обзиром на то
да је реч о податку који се може сазнати увидом у одговарајући јавни регистар надлежног државног
органа.

                                                                                                              Председник Комисије
                                                                                                  Здравко Војновић
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