Питања и одговори - појашњење конкурсне документације за ЈН Д-04/17: Набавка
прехрамбених производа намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу.
Питање 1:
По ком основу је правно лице у обавези да има регистровано пољопривредно газдинство,
пошто сте то на страни 18 под тачком б навели као додатни услов у конкурсној
документацији?
По ''Закону о привредним друштвима '' и ''Закону о порезу на додатну вредност'', правно
лице може да се бави производњом воћа и поврћа (на земљи у власништву или узетој у
закуп), а да није у обавези да региструје пољопривредно газдинство.
Ако не постоји законски основ да правно лице мора да има регистровано пољопривредно
газдинство да би се бавило производњом воћа и поврћа услов који сте прописали је
дискриминаторски, (што је у супротности са члановима 10 и 12 Закона о Јавним
набавкама)
Одговор 1:
Докази који се односе на поседовање важеће дозволе надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом су дефинисани у члану 75 обавезних услова за
учешће у поступку јавне набавке.
У складу са предметом јавне набавке и значајем саме јавне набавке за
реализацију једног од главних процеса у установи (исхрана студената
Универзитета у Крагујевцу), наручилац је јасно дефинисао додатне услове у
погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета (члан 76
Закона о јавним набавкама).
Достављањем важеће потврде о активном статусу пољопривредног газдинства
издата од стране Управе за трезор и попуњеног Прилог 3 – Подаци о земљишном
фонду и биљним културама из Захтева за упис, обнову регистрације и пријаву
промене података пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних
газдинстава правно лице, уколико је понуђач произвођач, исправом издатом од
стране званичног органа доказује технички капацитет који је неопходан за
реализацију стратешке набавке.
Након сагледавања ситуације на тржишту, понуђач је дефинисао додатни услов,
којим се не дискриминишу понуђачи, којим се доказује тенички капацитет, а
као доказ се користи исправа издата од стране званичног органа.
Наручилац остаје при дефинисаном додатном услову

Питање 2:
На основу члана 63 Закона о јавним набавкама указујемо на уочени недостатак и
неправилност у вашој конкурсној документацији везано за додатни услов, на страни 38
под тачком 5:
Уз понуду понуђачи достављају важећи скоринг издат од стране АПР-а са '' веома добар
бонитет – Б'' док за пољопривредна газдинства се доставља промет по рачунима
пољопривредног газдинства за предходне три године.
Овако неједнаки услови су директно повреда члана 12 став 1 начела једнакости понуђача
јер достављање доказа о промету веома високог бонитета скоринг веома добар који има
веома мали број фирми ставља у неравноправан положај понуђача са статусом правних
лица.
Одговор 2:
У складу са предметом јавне набавке и значајем саме јавне набавке за
реализацију једног од главних процеса у установи (исхрана студената

Универзитета у Крагујевцу), наручилац је јасно дефинисао додатне услове у
погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета (члан 76
Закона о јавним набавкама).
При дефинисању додатних услова, наручилац је сагледао ситуацију на тржишту и
у конкурсној документацији предвидео додатне услове за произвођаче, трговце,
увознике, ...
Достављање доказа о сокорингу издатом од стране званичног органа (агенције
за привредне регистре) за понуђаче о којима поменути регистар води
евиденцију, нису обухваћени произвођачи који своју пословну делатност
обављају регистровани као Регистровано пољопривредно газдинство јер се
подаци о њима не воде у наведеном регистру. Из наведеног разлога, је за те
понуђаче тражен промет по рачунаима за претходне три године. Законодавац је
предвидео да се за ову врсту послова регистровано пољопривредно газдинство
отвара наменски рачун, тако да се нраучилац може осведочити о финансијском
капацитету понуђача произвођача. Регистровано пољопривредно газдинство се
може бавити само производњом пољопривредних производа, док друга правна
лица, могу имати и више делатности. Узимајући у обзир и друге додатне услове
за предметну набавки, а дефинишући поменути додатни услов, наручилац није
довео у неједнак положај ове групе понуђача.
Наручилац остаје при дефинисаном додатном услову.

