Датум: 28.04.2017. године
Број: 156 /5
У складу са чланом 63. ст. 2 Закона о јавним набавким („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015).

1. ПИТАЊЕ (од 27.04.2017. године)
На постављено питање да ли су могуће измене у конкурној документацији у делу
испуњавања „Додатних услова за учешће у поступку јавне набавке“, односно
испуњавању финансијског услова - да Понуђач у протекле три године није пословао
са губитком , као нити да је у истом периоду био у блокади?
Са образложењем:
Члaнoм 76. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa дeфинисaнo je дa нaручилaц мoжe дeфинисaти
дoдaтнe услoвe у пoглeду финaнсиjскoг, пoслoвнoг, тeхничкoг и кaдрoвскoг
кaпaцитeтa увeк кaдa je пoтрeбнo имajући у виду прeдмeт jaвнe нaбaвкe. Прeдмeт
jaвнe нaбaвкe ниje тaкaв, дa зaхтeвa пoзитивнo финaнсиjскo пoслoвaњe, вeћ сe
спoсoбнoст извршaвaњa прeдмeтa нaбaвкe дoкaзуje крoз пoтврдe, лицeнцe и увeрeњa
дoстaвљeнa крoз списaк oбaвeзних услoвa. Нaручилaц пo истoм члaну Зaкoнa мoжe
зaхтeвaти пoтврду дa пoнуђaч дoкaжe дa нaд њим ниje пoкрeнут пoступaк стeчaja
или ликвидaциje, oднoснo прeтхoдни стaчajни пoступaк. Taкoђe, нaручилaц имa
мoгућнoст дa зaхтeвa и дeфинишe тип и врсту срeдствa oбeзбeђeњa кojим сe
гaрaнтуje oзбиљнoст пoнудe пa и дoбрo извршeњe пoслa тe у тoм смислу Нaручилaц
мoжe зaхтeвaти и сигурниja срeдствa oбeзбeђeњa кao штo je бaнкaрскa гaрaнциja,
укoликo тo прoцeни кao нeoпхoднo. Имajући свe нaвeдeнo у виду смaтрaмo дa je зaхтeв
дoдaтнoг услoвa нeoснoвaн.
1. ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
Наручилац у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) одређује додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке на начин како је то наведено истим чланом и у складу са начелим из чланова 913 Закона. Црвени крст Војводине има потребу за сигурном испоруком/извршењем
предметне набавке током важења уговора, из ког разлога је опредељен као додатни
услов за учешће у поступку набавке, тај да понуђач у протекле три године није
пословао са губитком, као нити да је у истом периоду био у блокади, што по нашем
мишљењу
представља
минимум
финансијског
услова,
који
није
дискриминаторски, према томе измена конкурсне документације у том делу није
могућа.

