Медицинска школа са домом ученика “Сестре Нинковић”,
Радоја Домановића 2, 34000, Крагујевац

Број: 700
Датум: 04.07.2016. године

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са
припремањем понуде по јавној набавци намирнице за припремање хране
ЈН бр. 1.1.2/2016
Дана 01.07.2016. године од заинтересованог лица путем факса примили смо следећа
питања:
Питање 1
На страни 24. Конкурсне документације стоји као доказ за кадровски капацитет, за
пољопривредно газдинство достављање изјаве о члановима породичног газдинства и
евентуално ангажованим другим лицима.
Као доказ осталим понуђачима тражи се М образац, молимо Вас да извршите измену
конкурсне документације да сви потенцијални понуђачи достављају исте доказе о
испуњености услова (у овом случају М обрасци за два радника за пољопривредно
газдинство).

ОДГОВОР
Наручилац на страни 24 од 82 конкурсне документације прописује додатни услов у
погледу кадровског капацитета и то:
Кадровски капацитет
Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има најмање 2 запослена
лица, која ће бити одговорни за извршење уговора на пословима производње односно
испоруке предметних добара.
Доказ: Фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање
(пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање ) – одговарајући М обрасци,
за најмање 2 запослена из којих се види да су запослени пријављени на пензијско
осигурање (за сваког запосленог појединачно);
Ако је понуђач пољопривредно газдинство доказ је :
Изјава о члановима породичног домаћинства и евентуално ангажованим другим лицима.
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Уколико се испуњеност услова доказује неовереним фотокопијама, наручилац може
захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора понуђач чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, достави на увид доказе
(оригинале или оверене
фотокопије). Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана
достављања захтева.
Чланом 76. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама прописано је:
«Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке.»
«Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета
увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.»
Наручилац као доказ минималног захтеваног кадровског капацитета захтева достављање
„Изјаве о члановима породичног домаћинства и евентуално ангажованим другим
лицима“ ако је понуђач пољопривредно газдинство.
Закон о пољопривреди и руралном развоју дефинише породично пољопривредно
газдинство: «породично пољопривредно газдинство јесте пољопривредно газдинство
на којем физичко лице - пољопривредник заједно са члановима свог домаћинства
обавља пољопривредну производњу.»
Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,
као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства, чланом 4. дефинисани
су услови за упис породичног пољопривредног газдинства и то: „У случају уписа
породичног пољопривредног газдинства у Регистар се уписује пољопривредник физичко лице који је носилац породичног пољопривредног газдинстава и могу се
уписати чланови породичног пољопривредног газдинства“, док је чланом 8. Правилника
прописано: „За упис породичног пољопривредног газдинства пољопривредник –
физичко лице поноси захтев за упис на Обрасцу 1а, са његовим личним подацима, као
носиоца породичног пољопривредног газдинства, са следећим прилозима:
1) Прилог 1 – подаци о члановима породичног пољопривредног газдинства;
2) Прилог 2 – изјава чланова домаћинства да су чланови породичног пољопривредног
газдинства. У случају да је члан малолетно лице, изјаву потписује родитељ,
односно законски старатељ;
3) Прилог 3 – подаци о земљишном фонду и биљним културама;
…“
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У колико потенцијални понуђач буде пољопривредно газдинство једини и могућ доказ у
погледу кадровског капацитета јесте достављање Изјаве о члановима породичног
домаћинства и евентуално ангажованим другим лицима (захтевана изјава одређена је
као „Прилог 2“ за упис породичног пољопривредног газдинства у Регистар те је Наручилац
сматра релевантним доказом у погледу захтеваног кадровског капацитета).
На бази изнетих законских прописа, односно могућности да у складу са чланом 76. Закона
о јавним набавкама наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке, Наручилац је управо руководећи се тиме, са циљем поштовања члана 10. Закона
о јавним набавкама – Начела обезбеђивања конкуренције и члана 12. Закона о јавним
набавкама – Начела једнакости понуђача, предвидео начин доказивања додатних услова
који је прикладан за што већи број потенцијалних понуђача како би била омогућена што
већа конкуренција и једнак третман свим понуђачима, наручилац остаје при захтеву из
конкурсне документације.

Питање 2
Молимо Вас да нам појасните „критеријум“ најнижа понуђена цена, за партију 9 – стр. 26
„нижи збир јабуке и поморанџе“, и за партију 10 – „нижи збир кромпира и купуса“.

ОДГОВОР

Наручилац на страни 26 од 82 и 27 од 82 конкурсне документације прописује резервне
елементе критеријума у ситуацији када две или више понуда имају једнак број подера,
односно исту понуђену цену и то:

За Партију број 9.
Предност има понуђач који је понудио нижи збир понуђених цена за ставке 4. Јабука
класе I „Ајдаред“ или одговарајуће + 11. Поморанџа класе I
За Партију број 10.
Предност има понуђач који је понудио нижи збир понуђених цена за ставке 5. Кромпир
црвени + 7. Купус свеж.
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Напред наведено значи да у ситуацији ако за Партију број 9 буду две или више понуда са
истом понуђеном ценом наручилац ће применом резервног критеријума предност дати
понуђачу који је понудио нижи збир цена за ставку 4. Јабука класе I „Ајдаред“ или
одговарајуће и ставку 11. Поморанџа класе I. Ако за Партију број 10 буде две или више
понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће применом резервног критеријума
предност дати понуђачу који је понудио нижи збир цена за ставку 5. Кромпир црвени и
ставку 7. Купус свеж.

За комисију за јавну набавку ЈН бр. 1.1.2/2016:
Марија Сретеновић
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