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ОДГОВОРИ
1. Наведени финансијски капацитет је захтеван, између осталог, због тога што се
Наручилац бави пројектом од високог националног значаја, те је неопходно да понуђачи
поседују свеобухватне референце како би одговорили на адекватан начин значају овог
пројекта.
Посебно наглашавамо да је, у зависности од предмета јавне набавке, процењене
вредности и сложености конкурсне документације, наведени финансијски капацитет
присутан и захтеван у свим поступцима јавних набавки, у смислу реализације програма
изградње станова за припаднике снага безбедности, у свему у складу са Законом о
посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага
безбедности (''Сл. гласник РС'', број 41/18 , 54/19 и 9/20) и Законом о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).
Имајући у виду све наведено, у складу са чланом 77. став 2. тачка 1. и чланом 81. став 2.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015),
Наручилац сматра да је утврђени финансијски капацитет у оквиру јавне набавке ВЈН
01/20, апсолутно оправдан и неопходан.
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Ова чињеница је значајна посебно из разлога што је неприхваљиво да статус пословања
без губитка у последње три године или неопходног пословања без блокаде рачуна у
последње три године од дана објављивања позива, понуђачи испуњавају кумулативно
као чланови групе понуђача, већ је потребно да их испуњавају сваки понаособ.
2. У оквиру поглавља IX, на страни 51 од 98 Конкурсне документације ВЈН 01/20,

сви понуђачи су у обавези, приликом достављања понуде, да потпишу ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА ЈАВНИМ НАБАВКАМА, у свему у складу са чланом 9. став 4. Закона
о посебним условима за реализацију Пројекта изградње станова за припаднике
снага безбедности („Службени гласник РС“ бр. 41/18, 54/19 и 09/20), да под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, испуњавају све обавезне и
додатне услове из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник
РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), односно услове дефинисане Kонкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, укључујући и захтеван
финансијски капацитет.
Члан 9. став 5. Закона о посебним условима за реализацију Пројекта изградње
станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ бр. 41/18,
54/19 и 09/20) дефинише да „Наручилац пре доношења одлуке о додели уговора
може, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, затражити да
достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.“
У смислу доказивања испуњености потребног финансијског капацитета на
страни 31 од 98 Конкурсне документације ВЈН 01/20, у оквиру дела 4.3.2
Упутство како се доказује испуњеност додатних услова за учешће у поступку
јавне набавке у смислу члана 76. ЗЈН, тачка 1), утврђено је да Комисија
Наручиоца за спровођење поступка јавне набавке ВЈН 01/20, од Понуђача чија
је понуда оцењена као најповољнија може затражити да достави све захтеване
доказе, и то:
(1) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН - ЈН за 2016, 2017. и 2018. годину
који издаје Агенција за привредне регистре;
(2) Биланс успеха за 2016, 2017. и 2018. годину;
(3) Потврду о броју дана блокаде у последње три године коју издаје Народна Банка
Србије – Одељење за принудну наплату, која не може бити старија од 30 дана
(рачунајући од дана отварања Понуда).
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Овако утврђен начин доказивања додатних услова у погледу потребног
финансијског капацитета у потпуности је у складу са чланом 77. став 2. тачка 1.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).
Наручилац остаје при свему утврђеном у Конкурсној документацији ВЈН 01/20.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 01/20
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