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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 02/20
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ
ОДРЖАВАЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ

ПИТАЊЕ:
Поштовани, везано за испуњене услова Финансијског капацитета, навели сте да
бонитет понуђача за период 2014-2018 треба бити оцењен скорингом као веома
добар „ББ“ или бољи.
Обзиром да је скоринг „објективизирана“ оцена способности измирења обавеза
у којом се оцењује способност пословања на дуги рок, степен заштите поверилаца,
способност прилагођавања измењеним условима пословања на тржишту, степен
заштите од презадужености а оцене исказане у скорингу и мишљењу о бонитету
може бити А – одличан, Б – врло добар, Ц – добар, Д – прихватљив и Е – веома
слаб из чега произилази да сви пословни субјекти, осим оних који послују са
оценом Е могу испунити услов дугорочне финансијске стабилности.
Дакле, без обзира да ли пословни субјекат има скоринг А,Б,Ц или Д, значи да
исти може испуњавати своје обавезе, што се сагледава у комбинацији са осталим
финансијским показатељима, као што је пословни промет, број дана
неликвидности, испуњење пореских обавеза, број запослених, могућност
обезбеђења банкарских гаранција, полиса осигурања итд...
Ако узмемо у обзир да је рок извођења радова, не дужи од 60 дана, онда чак
више и не говоримо о дугорочним обавезама у економском смислу, већ о
краткорочним.
Овим вас молимо да још једном размислите и да овај захтев избаците из услова
тендера јер напомињемо још једном да и привредни субјекат са скоринг оценом А,
Б, Ц, Д може испуњавати своје обавезе.
ОДГОВОР:
Скоринг је објективизирана оцена бонитета која јасно, поуздано и ажурно даје
целовиту слику пословања привредног друштва.
На основу званичне методологије утврђивања скоринга Агенције за привредне
регистре Републике Србије, при изради скоринга вреднују се финансијске
перформансе друштва исказане и анализиране преко показатеља за оцену бонитета,
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уз уважавање основних тенденција у области у којој оно обавља делатност. Поред
тога, анализом се обухватају и други релевантни подаци од значаја за пословање
привредног друштва, као што су број дана неликвидности у последњих дванаест
месеци, подаци о забрани располагања средствима на рачунима код банака и сл.
Захтевани ниво бонитета ББ и бољи подразумева за наручиоца сигуран и
објективан показатељ финансијске стабилности и ликвидности изабраног понуђача,
не представља највише постављен стандард и може бити испуњен од стране многих
привредих субјеката који послују на тржишту.
Један од додатних услова који понуђачи морају да испуне у предметној набавци
је и неопходан бонитет/скоринг/који је у потпуности у складу са предметом
набавке као и чланом 76 Закона о јавним набавкама. Доказ за испуњење тог услова
дефинисан је на основу одредби члана 77 став 2 тачка 1) Закона о јавним набавкама
те у том смислу овај услов и тражени докази никако не могу бити у супротности са
предметом јавне набавке као ни са начелом једнакости понуђача, те, сходно томе,
остајемо при траженом услову на начин како је исти дефинисан у Конкурсној
документацији, а имајући у виду све елементе предметног поступка јавне набавке.
ПИТАЊЕ:
У делу упутства о доказивању доданих услова, тачка 2) Пословни капацитет,
тражи се „Да је понуђач, у претходне три године (2017, 2018, 2019. година)
реализовао минимално 3 уговора на извођењу радова текућег одржавања објеката
јавне намене у укупној вредности од најмање 40.000.000,00 динара без пореза на
додату вредност. Kао меродавна година рачунаће се година примопредаје радова.“
Да ли прихватате и потврде за извођење радова на реконструкцијама,
санацијама или адаптацијама, које садрже исте или сличне позиције које су дате у
предметној Јавној набавци?
Молимо Вас да нам доставите шеме за следеће позиције: I8, III14, III16, IV20,
IV24, IV25, IV26, VI5
ОДГОВОР:
У конкурсној документацији је јасно дефинисан предмет јавне набавке „Текуће
одржавање објекта Економске школе „Нада Димић”” за коју је, конкурсном
документацијом, јасно и недвосмислено наведено да се тражи референца јавне
набавке текућег одржавања објекта, а што је дефинисано и закључком финансијера
– града Београда о додели средстава за јавну набавку. Одредбама Закона о
планирању и изградњи јасно су дефинисани појмови текућег одржавања,
реконстуркције, санације и адаптације. Сходно наведеном, наручилац остаје при
дефинисаним условима за учешће у поступку јавне набавке.
Предмет јавне набавке бр. 02/20 су радови на текућем одржавању фискултурне
сале, димензије отвора и начини отварања су у складу са постојећим . Техничке
карактеристике захтеваних материјала дефинисане су конкурсном документацијом
за јавну набавку радова бр. 02/20.
Комисија за јавну набавку
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