ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Молим Вас за ближе појашњење конкурсне документације број 12/20 - Грађевински радови
на реконструкцији Основне школе “Карађорђе” Рача, издвојено одељење у Ђурђеву, односно
одговоре на следећа питања:
1.
Да ли је од стране наручиоца, а све у складу са 18. Закона о јавним набавкама,
прихватљиво да на другим језицима буде део понуде, који се односи на техничку
документацију захтевану у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме?
•

ОДГОВОР
Понуда у делу који се односи на техничке карактеристике и техничку документацију
може да буде на немачком и енглеском језику. Наручилац који у поступку прегледа и оцене
понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик одредиће понуђачу
примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде
2.
На страници 6/319 наведена је емаил адреса на коју се достављају пријаве за обилазак
локације и увид у пројектну документацију. Приликом слања захтева, утврђено је да иста не
постоји, односно да је погрешна. Молим Вас да је исправите.
•
2.

ОДГОВОР
Наведена мејл је у функцији, понуђачи могу да изврше пријаве на наведени мејл.
Да ли једно лице може бити носилац више лиценци?

•
ОДГОВОР
Једно лице може да буде носилац више лиценци
4.
Да ли се БРГП од минимум 1500м2, коју захтевате као један од услова испуњености
пословног капацитета, доказује правоснажном грађевинском дозволом или решењем издатим
на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи, јер се из захтеваних доказа се не може
са сигурношћу утврдити БРГП?
ПРЕДЛОГ ОДГОВОРА
Понуђачи за доказивање минималне БРГП од 1500м2, могу да доставе грађевинску дозволу,
решење издато на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи или други акт државног
органа којим доказују захтевану површину, ако докази које је Наручилац захтевао на
страници 102/319 не садрже податке о површини.
5.
Агенција за привредна друштва сва привредна друштва, на основу скоринга,
разврставају у пет основних и три специфична нивоа оцене бонитета:
о
о
о
о
о

Одличан бонитет (АА)
Веома добар бонитет (ББ+, ББ, ББ-)
Добар бонитет (ЦЦ+, ЦЦ, ЦЦ-)
Прихватљив бонитет) (ДД+, ДД, ДД-)
Веома слаб бонитет (ЕЕ)

Предметном јавном набавком тражено је да понуђач има минимум скоринг ББ или бољи.

Сматрамо да је овим захтевом извршена дискриминација понуђача, који имају ББ-, јер
разлика између ББ и ББ- може да буде у једном поену (боду), што је апсолутно занемарљиво
за реализацију ових радова који су предмет јавне набавке.
Свакако је логично и разумљиво неприхватање добрих или веома слабих бонитета, али је
најасан став да не може било која оцена из нивоа Б., јер и АПР све три оцене ББ+, ББ, ББсврстава у веома добар бонитет.
У складу са наведеним молим да усвојите наш захтев за измену оцене скоринга или обасните
зашто није прихватљив скоринг ББ – (минус).
•
ОДГОВОР
Додатне услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају заједно. С тим у вези довољно је
да само један понудјач докаже да поседује скоринг веома добар бонитет ( ББ-, ББ, ББ+) или
бољи тј. одличан бонитет(АА), те у том смислу мора да достави Скоринг понуђача издат од
стране Агенције за привредне регистре( АПР)
Имајући у виду који сам значај има обнова ове школе наручилац не сме да ризикује да
понуђач има добар ( ЦЦ-, ЦЦ, ЦЦ+), прихватљив (ДД-, ДД, ДД+) или веома слаб (ЕЕ)
Наручилац мења конкурсну документацију на страни
капацитет –услов под тачком три тако да сада гласи:

101 од 319 у делу финансијски

Финансијски капацитет
Услов:
3.Да понуђач за период у последњих пет година ( 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018). има оцењен
бонитет скорингом веома добар бонитет ( ББ-, ББ, ББ+) или бољи
У прилогу се налази измењена страна конкурсне документације број 101 од 319

