Република Србија
Општина Мали Иђош
Комисија за јавне набавке
Мали Иђош, Главна ул. бр. 30
Бр.: 404-16-5/2018-01
Дана: 22. 10. 2018. године

Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 40416/2018-01: Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу-фудбалски
стадион у Фекетићу

ПИТАЊЕ 1:
Као додатни услов у оквиру пословног капацитета; конкурсном документацијом је
захтевано:
-да је понуђач према оцени бонитета у претходних 5 (пет) обрачунских година, (2013.,
2014., 2015., 2016. и 2017. години), према подацима из АПР-а, добио оцену "СКОРИНГ
ББ" - веома добар бонитет.
* Доказ: Извештај о скорингу Агенције за привредне регистре за претходних 5 (пет)
обрачунских година, (2013., 2014., 2015., 2016. и 2017. година).
С обзиром да се за предузетнике не издаје скоринг, да ли ће као доказ за испуњавање
услова пословног капацитета бити довољно достављање изјаве о јавно доступним
обрасцима биланса стања и успеха на сајту АПР-а за тражене године, као и изјаве о јавно
доступним подацима на сајту НБС о броју дана неликвидности?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:
У објављеној конкурсној документацији, предметне јавне набавке, у делу "Додатни
услова", на страни 12. од 49., наведени су Додатни услови како следи:
"
4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Додатниусловизаучешће у поступкујавненабавкеизчл. 76. Закона и
упутствокакоседоказујеиспуњеносттихуслова

УСЛОВ:Да понуђач располаже финанијским капацитетом за учешће у поступку предметне
јавне набавке, што подразумева да је понуђач у претходнетриобрачунскегодине (у 2015., 2016.
и 2017. години) оствариоукупанприход у минималном укупномизносу од 18.800.000,00
динара,
ида
у
последњих6
месецикојипретходемесецу
у
комејеобјављенпозивзаподношењепонуданијебио у блокади.
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА.
Наведени услов доказује се на следећи начин:
Уколико је понуђач правно лице, доставља:
- Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три
обрачунске године, (2015., 2016. и 2017. годину). Уколико Извештај о бонитету Агенције за
привредне регистре не садржи податке о блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу
у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, прилагањем и Потврде Народне
банкеСрбије, Одељење за принудну наплату,Крагујевац, а која ће обухватити захтевани
период;
Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по
систему простог/двојног књиговодства, доставља:
биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на
приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој
територији је регистровао обављање делатности за три године (2015., 2016. и 2017. годину);
потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за три
обрачунске године (2015, 2016. и 2017. годину).
Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за
последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да
докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен
позив прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије,
Одељење за принудну наплату,Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;
- Да у последњих 6 месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење
понуда, није био у блокади доказује се:
 Потврда НБС о броју дана неликвидности
*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на
интернет страници Агенције и Народне банке Србије, (доставља назнаку интернет странице и
копију документа).
*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском
капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно.
*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о
финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.

-Да је понуђач према оцени бонитета у претходних 5 (пет) обрачунских година, (2013.,
2014., 2015., 2016. и 2017. години), према подацим аиз АПР-а, добио оцену "СКОРИНГ ББ"
– веома добар бонитет.
* Доказ: Извештај о скорингуАгенцијезапривреднерегистрезапретходних
обрачунскихгодина, (2013., 2014., 2015., 2016. и 2017. година).

5

"
На основу наведеног неосновани су наводи заинтересованог лица да je Наручилац у
конкурсној документацији, у оквиру "Пословног капацитета" тражио да понуђач мора да
испуни додатни услов, "СКОРИНГ ББ" – веома добар бонитет за период од 2013 - 2017.
године.
Наручилац je у конкурсној документацији, у оквиру "Финансијског капацитета",
сагласно одредбама члана 77. став 2. тачка 1. ЗЈН, тражио да понуђач мора да испуни
додатни услов, "СКОРИНГ ББ" – веома добар бонитет за период од 2013 - 2017. године.
Начин доказивања наведеног додатног услова садржан је у горе наведеној Табели,
(Извештај о скорингу Агенције за привредне регистре за претходних 5 (пет) обрачунских
година, (2013., 2014., 2015., 2016. и 2017. година), који доставља, тј. мора да испуни или
понуђач, уколико понуду подноси самостално, (члан 106. ЗЈН), или уколико подноси
заједничку понуду, сви чланови групе који могу заједнички да испуне тражене додатне
услове, (члан 81. ЗЈН). Појашњење је дато и у "Упутству" на страни 39. од 49. предметне
конкурсне документације.
У конкретном случају Наручилац се определио да искористи Законом дату могућност, те
је у конкурсној документацији навео да понуђач мора да испуњава тражени додатни
услов, имајући у виду процењену вредност јавне набавке, као и сложеност и обимност
радова на реализацији Пројекта који чини предмет јавне набавке.
Оцена бонитета - тражени Скоринг Агенције за привредне регистре представља
способност измирења обавеза привредног друштва и показатељ је способности измирења
обавеза привредног друштва која је утврђена на основу квантитативног модела
вредновања финансијских принципа пословања привредног друштва заснованог на
примени финансијске анализе и статистичког мониторинга.
Агенција за привредне регистре, на основу података из финансијских извештаја издаје
Скоринг најчешће за период од последњих пет година, а по посебним захтевима тражиоца,
најмање за три године, применом анализе испуњености следећих финансијских принципа
пословања привредног друштва, (профитабилност, сигурност и ликвидност, независност,
флексибилност, финансирања у складу са ризиком, будућег раста).

(пет)

С обзиром на све горенаведено, а нарочито имајући у виду чињеницу да тражени докази,
представљају и у себи садрже различите податке о пословању, те да се односе на дужи
временски период, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог лица да се тражени
додатни услов - СКОРИНГ ББ брише из конкурсне документације, те у свему остаје при
траженим захтевима у истој.
Из свега напред наведеног следи: Наручилац неће сматрати да је понуђач испунио
додатни услов- финансијски капацитет, достављањем изјаве о јавно доступним обрасцима
биланса стања и успеха на сајту АПР-а за тражене године, као и изјаве о јавно доступним
подацима на сајту НБС о броју дана неликвидности,; већ је исти у обавези да достави
Извештај о скорингу Агенције за привредне регистре за претходних 5 (пет) обрачунских
година, (2013., 2014., 2015., 2016. и 2017. година), као доказ да је према оцени бонитета у
претходних 5 (пет) обрачунских година, добио оцену "СКОРИНГ ББ" – веома добар
бонитет, како је и наведено у конкурсној документацији.

Комисија за јавне набавке

