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Предмет: Одговор на постављенa питањa
у поступку јавне набавке број ЈН бр. 1
Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављенa
питањa потецијалних понуђача за јавну набавку радова на Санацији објекта од влаге
Галерије Рисим, ЈН бр. 1, а након консултација са Министарством културе и
информисања РС, достављамо следеће одговоре:
ПИТАЊЕ 2:
„Морамо да Вас упозоримо, односно да Вам укажемо на кршење Чланова 9,10,12
Закона о ЈН јер сужава конкуренцију, чини дискриминацију и доводи у
неравноправан положај потенцијалне понуђаче“.
„Зато Вас упозоравамо на основу Члана 63. став 2. да уподобите конкурсну
документацију по Закону о ЈН, тј да продужите период од три године за пословни
капацитет за референтне радове од 8 година, са обзиром да је реч о веома
специфичним радовима, тако да је мали број понуђача који могу да испуне овај
услов.“:
ОДГОВОР:
Приликом одређивања додатних услова - поседовање стручних референци који
понуђачи морају да испуњавају, комисија је стриктно водила рачуна да они не буду
дискриминаторски те није захтевала да понуђачи имају стручне референце на
пословима који су предмет јавне набавке у ужем смислу- на санацији влаге на
објектима споменика културе (што Закон о јавним набавкама дозвољава), већ је у
конкурсној документацији одредила захтев за поседовање стручних референци у
знатно ширем смислу у односу на предмет јавне набавке - "послови извођења
радова на реконструкцији, адаптацији или санацији објеката споменика
културе" (за које се не може тврдити да су веома специфични).
Имајући у виду овакав приступ захтевању "ширих" стручних референци на објектима
споменика културе- мишљење комисије да захтев да понуђачи морају да поседују
стручне референце обављених послова на 3 објекта споменика културе у периоду од
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претходне 3 године (у просеку 1 годишње) ни у ком случају се не може сматрати
дискриминаторски у смислу Закона о јавним набавкама.
Комисија за јавне набавке

