ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
„ ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“
УЖИЦЕ
број: 1355/2016
Датум: 20.07.2016.године

Предмет: Одговор на питање у поступку јавне набавке радова бр. 1.3.1/2016 реконструкција
мокрих чворова

Питање : У конкурсној документацији под условима на тендеру сте поставили следеће услове:
 Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да је у претходне 3 (три) обрачунске године остварио бруто приход у минималном износу од
20.000.000,00 динара за сваку годину .
Која је процењена вредност јавне набавке кад је услов 20 милиона годишње, да ли је однос
процењене вредности пропорционалан услову од 20 милиона.
 Услов 3 - да располаже довољним кадровским капацитетом и то:
- да понуђач има најмање 10 запослених у радном односу на неодређено време, од којих:
најмање једног одговорног извођача радова -инжењера грађевинске или архитектонске
струке лиценце - једна од наведених: 400; 401; 410; 411;412.
За шта је потребно десет запослених на неодређено време а не 10 запослених по било ком
облику закона о раду што је пракса, и за што баш 10 радника када овај посао може да заврши 5
људи.
Овај услов није у складу са Законом о раду- може се захтевати 10 радника ангажованих у
складу са Законом о раду.
Ризик од поправки се покрива банкарском гаранцијом , а не бројем запослених.
Одговор:
Наручилац је у Конкурсној документацији услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу
финансијског , пословног и кадровског капацитете поставио због посебног ризика повезаног
са предметом јавне набавке.
Постављањем услова финасијског и пословног капацитета наручилац је желео да се обезбеди
да ће добити извођача радова који има финансијске и пословне капацитете да у року и
квалитетно изврши радове који су предмет јавне набавке.
На основу члана 77. став 2 . тачка 1) Закона , наручилац може због посебног ризика
повезаног са предметом јавне набавке тражити минимални годишњи приход који је већи од
двоструке процењене вредности јавне набавеке.
Ризик се односи на кратак рок за завршетак радова и на немогућност благовремених поправки
по евентуалним рекламацијама, а из разлога што мокре чворове чија је реконструкција
предмет јавне набавке користи око стотину деце-ученика који се усељавају 01.09.2016.године.
Неотклањање евентуалних кварова, односно непоступање по рекламацији могло би довести
до инфекције деце, јер не постоји могућност да та деца –ученици користе друге мокре
чворове.
Постављањем услова кардовског капацитета , Наручилац је желео да обезбеди извођача
радова који има кадровске потенцијале да одмах формира екипе извршилаца који ће у
релативно кратком року од 20 дана завршити предметне радове , баш због горе наведених
ризика. Наручилац сматра да је 10 запослених на неодређено време минимални услов који

извођач мора да поседује као гаранцију да ће моћи да предметне радове изведе квалитетно и
у року.
Банкарском гаранцијом се може покрити материјална штета која је настала због лоше
изведених радова . Наручилац је услове за учеше у поступку набавке определио , између
осталог и због ризика немогућности санације и поправки купатила у току школске године , јер
деца не би могла да користе та купатила , па би услови смештаја и санитарне заштите били
угрожени . Наручилац сматра да је санитарни и здравствени ризик већи од материјалног и да
се не може покрити банкарском гаранцијом.

Наручилац је и у претходне две године радио реконструкцију дела мокрих чворова и имао
негативно искуство у реализацији јавне набавке из разлога што извођачи радова нису имали
стално запослене, већ су за конкретне набавке ангажовали нестручне извршиоце, што је
довело до пробијање рокова за завршетак радова, цурења инсталација и других
рекламација, због чега је Дом претрпео штету и примедбе родитеља јер деца нису имала
адекватне хигијенске услове и услове смештаја .
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