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Број: ЈН МВ 3/2019
Дана: 24.01.2019.године
Сходно члану 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама, у име и за рачун
заинтересованог лица привредно друштво „TENDERI DOO KRAGUJEVAC“, подноси
захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације и
указује наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
у поступку јавне набавке ЈНМВ 3/2019- радова – Фарбање хоризонталне
сигнализације, према следећем:
1. Наручилац је у конкурсној документацији на страни 11/17 прописао као пословни
капацитет-За партију 1: на градским саобраћајницама укупне вредности од 4.166.666,00дин без
ПДВ-а од чега је минимално један уговор реализован на обележавању дебелослојне
хладне пластике и минимално један уговор реализован на обележавању танкослојне шприцпластике.
Из захтева прописаног конкурсном документацијом види се да је наручилац
неосновано захтевао да се као референца достави минимум један уговор реализован
на обележавању дебелослојне пластике и минимум један уговор реализован на
обележавању танкослојне-шприц пластике.
Предмет партије 1 јесу „радови на обележавању путева и улица“, те сходно предмету
треба конкурсном документацијом захтевати и услове, тачније референце. Наручилац
нема потребу да у конкретном случају захтева уговоре и за дебелослојну хладну
пластику и за танкослојну-шприц пластику. Наручилац је био дужан да у конкретном
сличају само пропише да се доставе референце за радове на обележавању путева и
улица, сходно предмету јавне набавке. Ово нарочито ако се у узме у обзир да је за
реализацију комплетног предмета јавне набавке битно начин на који су извршени
радови (квалитетно и у року) а небитно да ли је уговор потписан искључиво за
извођење дебелослојне пластике или шприц пластике, већ је једино битно да су
радови на обележавању путева и улица обављени квалитетно и у року ту складу са
техничком спецификацијом, без ограничавања на технилогију извођења, која је
дискриминишућа.
Наручилац није имао основа, нити у логичкој вези са предметом јавне набавке да
захтева реализоване уговоре и за дебелослојну хладну и танкослојну шприц пластику,
те се уговори у пракси обично не закључују искључиво на извођење дебелослојне
пластике или шприц пластике, већ за радови на обележавању путева и улица, те се
намеће закључак да је прописовање оваквог дискриминаторског услова жеља
наручиоца да ограничи конкуренцију и тако уговор додели преферираном понуђачу.
Увидом у обаразац 12. Модел уговора за партију 1 може се утврдити да је и сам
наручилац као предмет уговора прописао „ Предмет овог Уговора је извођење радова
на обележавању хоризонталне саобраћајне сигнализације са набавком материјала за
исту (бојење) на коловозима у улицама на територији општине Бечеј по налогу
Наручиоца, а на основу спроведеног“ па је нелогично да сам наручилац захтева да

уговори за референцу гласе искључиво на извођење дебелослојне пластике или
шприц пластике, јер се они налазе у оквиру техничке спецификације за скоро сваку
набавку хоризонталне сиглизације.
Због свега наведеног захтевамо од наручиоца да измени услов на страни 5 конкурсне
документације, у делу ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, за Партију 1 и да уместо услова да је
понуђач минимум један уговор реализовао на обележавању дебелослојне хладне
пластике и минимално један уговор реализован на обележавању танкослојне - шприц
пластике пропише да се уговори односе на реализацију радова на обележавању
путева и улица.
Одговор;
Захтев заинтересованог лица да би додатни услов пословног капацитета требало да
се измени тако да гласи: „да се уговори односе на реализацију радова на обележавању
путева и улица“ је сувише широко постављен, јер би тада наручилац морао да
прихвати искуство понуђача на било каквом обележавању улица и путева, што би
обесмислило суштину референци – искуство на реализацији управо оних послова који
су предмет јавне набавке.
Комисија за јавне набавке ће као доказ да је понуђач извео радове на обележавању
хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским саобраћајницама дебелослојном
хладном пластиком и танкослојном - шприц пластиком прихватити ако се у доказима
референце на фотокопијама привремених или окончаних ситуација или фактурама
маркирају позиције којима се недвосмислено доказује да је понуђач изводио такве
радове.
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