Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Управа за резерве енергената
Број: 404-02-15/2016-01
Датум: 10.11.2016. године
Београд

На основу члана 54 и 63 Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Комисија за јавну набавку бр.06/2016 у отвореном поступку, за набавку услуга саветника за јавно
- приватно партнерство за изградњу складишта за обавезне резерве, на захтев заинтересованог
лица, даје
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Бр.3
Пет и више дана пре истека предвиђеног рока за подношење понуда , заинтересовано лице је у
писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у
року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће:

Питање бр.1 и бр.2
1. У делу "Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство о доказивању испуњености
услова" Наручилац наводи да je, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским
капацитетом, односно да је у претходне три године остварио укупан пословни приход најмање
од 200 милиона динара, неопходно доставити Извештај о бонитету за јавне набавке (образац
БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре.
У вези са овим имамо следећа питања:
(а) уколико понуду подноси група понуђача код које један члан групе понуђача сам испуњава
наведени услов (укупан пословни приход од најмање 200 милиона динара у претходне три
године), да ли је довољно поднети наведени доказ само за тог члана групе понуђача или је горе
наведени доказ (Извештај о бонитету за јавне набавке) потребно доставити за све чланове групе
понуђача?
(б) уколико је у случају под (а) изнад, Извештај о бонитету за јавне набавке потребно доставити
за све чланове групе понуђача, молимо Вас да нам појасните који доказ доставити за адвокатапојединца, као члана групе понуђача, који није уписан у АПР-у, нити има обавезу да подноси
финансијске извештаје, с обзиром да конкретно лице плаћа порез на приходе од самосталне
делатности на паушално утврђен износ прихода?

2. У делу "Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство о доказивању испуњености
услова" Наручилац наводи, између осталог, да je, као доказ да понуђач располаже довољним
кадровским капацитетом, односно да има најмање 5 (пет) запослених радника, понуђач у обавези
да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку-односно прву
страна ППП-ПД пријаве на којој је наведен укупан број запослених. Понуђач је у обавези да
достави Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прву
страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или
каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
У вези са овим имамо следећа питања:
(а) уколико понуду подноси група понуђача код које један члан групе понуђача сам испуњава
наведени услов (најмање 5 (пет) запослених радника), да ли је довољно поднети наведени доказ
само за тог члана групе понуђача или је горе наведени доказ (извод из појединачне пореске
пријаве за порез и доприносе по одбитку-односно прву страна ППП-ПД пријаве на којој је
наведен укупан број запослених) потребно доставити за све чланове групе понуђача?
(б) уколико је у случају под (а) изнад, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе
по одбитку-односно прву страна ППП-ПД пријаве на којој је наведен укупан број запослених
потребно доставити за све чланове групе понуђача, молимо Вас да нам појасните који доказ
доставити за адвоката-појединца, као члана групе понуђача, који није уписан у АПР-у, нити има
обавезу да подноси појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, с обзиром да
конкретно лице плаћа порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђен износ
прихода?.
Одговор бр.1 и бр.2
У складу са чланом 81. став 2. Закона о јавним набавкама, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове
испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Ово значи да
се доказ о испуњавању додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у погледу
финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, може доставити само за члана групе
који испуњава захтевани додатни услов или за оне чланове групе који кумулативно (заједнички)
испуњавају захтевани додатни услов.
Питање бр.3
У члану 6. Модел уговора – Уговор о пружању саветодавних услуга постоји неусаглашеност
ставова 1 и 2 овог члана. Конкретно, став 1. поменутог члана прописује да је рок за пружање услуга
12 месеци од дана ступања уговора на снагу – уговор би у идеалном случају био потписан током
децембра 2016. године тако да би рок за пружање услуга био крај 2017. године. Истовремено, у
ставу 2. истог члана прописано је да је изабрани понуђач (Консултант) дужан да до 28. фебруара
2017. године изврши одређене радње пописане у тачкама 1)-19) које суштински представљају
целокупан предмет услуга које Консултант уговором пружа Наручиоцу. Како се ова два рока не
поклапају, те како нам се чини да је пружање услуга из тачака 1)-19) става 2. члана 6 Модела
уговора немогуће окончати до 28. фебруара 2017. године, молимо вас да нам појасните смисао
члана 6 Модела Уговора и појасните рок за пружање појединих услуга које су предмет уговора.

Одговор бр.3
У члану 6. став 1. Модела уговора није наведено да је рок за пружање услуга "12 (дванаест) месеци"
већ стоји: "до 12 (дванаест) месеци" будући да је у интересу наручиоца да се сви материјални
(суштински) послови који су предмет услуге изврше у што је могуће краћем периоду, како би били
створени услови за реализацију пројекта изградње терминала за складиштење нафте и деривата
нафте. У том смислу, одређена је и динамика плаћања пружених услуга у одредбама члана 8.
Модела уговора, у којем је утврђена висина аванса, затим висина друге транше у односу на
извршене материјалне (суштинске) послове из тач. 1) до 17) члана 6, као и висина последње, треће
транше, у односу на извршене послове формалног карактера из тач. 18) и 19) члана 6. (месечни
извештаји и коначни извештај) чија је сврха верификација обављених услуга у вршењу наведених
послова из тач. 1) до 17) члана 6. Модела уговора.
С тим у вези, и у члану 6. став 2. Модела уговора пошло се од потребе да се до рока утврђеног у
том ставу одреде послови које је потребно извршити, с намером да то буду послови из тач. 1) до
17), док се активности из тач. 18) и 19) дефинишу ставом 3. тог члана. Како се, дакле, поткрала
грешка, то Наручилац врши наведену измену у члану 6. Модела уговора и наведене извештаје
опредељује за извршавање у року до 12 месеци од дана ступања Уговора на снагу којима ће се
верификовати извршени послови, као и активности продуженог мониторинга у реализацији
послова утврдјених у тач. 1) до 17) тог члана.
Питање бр.4
Молимо Вас да нам потврдите да писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
враћање аванса односно банкарске гаранције за добро извршење посла, не морају да буду
обавезујућа за банку?
Одговор бр.4
Писма о намерама банке за издавање тражених банкарских гаранција мора да буду обавезујућа.
Питање бр.5
Молимо Вас да нам потврдите да је тачан назив корисника банкарске гаранције за озбиљност
понуде, односно банкарске гаранције за добро извршење посла и гаранције за повраћај
аванса: "Министарство рударства и енергетике, Управа за резерве енергената, Београд, ул.
Краља Милана 36"?
Одговор бр.5
Назив је тачан.
Питање бр.6
У обрасцу 1 – Образац понуде, у наслову стоји празно поље где треба уписати број понуде.
Молимо Вас да нам појасните да ли се овде ради о интерном броју понуде понуђача који уписује
сам понуђач?
Одговор бр.6

У Образац понуде понуђач уписује свој интерни-архивски број понуде.

Питање бр.7
У колико примерака је потребно поднети понуду, поред оригинала понуде?
Одговор бр.7
Понуда се подноси у једном примерку.
Овај одговор чини саставни део конкурсне документације.
С поштовањем,

