На основу чл. 54. став 13. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, јавне
набавке извођења радова на санацији и реконструкцији базена „Чаир“ у Нишу (одлука о покретању
поступка бр. 03-3427 од 12.05.2015. године), ЈН бр. 1.3.66, одговара на захтеве и питања
заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1 oд 19.05.2015.године:
„Да ли ће се признати као услов за финансијски капацитет образац BON-JN који поседује
тражене обрачунске године (2012. и 2013.) ако је издат 26.05.2014. године или морамо извадити
нови BON-JN?“
Одговор на питање број 1 од 19.05.2015.године:
Уколико понуђач достави образац „BON-JN“, који садржи обрачунску годину 2012-ту и
обрачунску годину 2013-ту, овим обрасцем ће се доказивати испуњеност додатног услова за
учешће у предметном поступку јавне набавке, из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, који
се односи на финансијски капацитет, без обзира на датум издавања обрасца „BON-JN“.
Питање број 2 oд 19.05.2015.године:
„Како у члану 6. Упутства за сачињавање понуде (Понуда са подизвођачем) стоји да се
подизвођачу не може поверити више од 50% радова, наше питање је да ли то важи и уколико
подносимо као група понуђача (члан 7.) или све услове и радове испуњавамо и изводимо заједно
као чланови конзорцијума без обзира ко колико % изводи радове?“
Одговор на питање број 2 од 19.05.2015.године:
Према члану 80. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да у конкурсној
документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
На основу овога, законска је обавеза да понуђач, а по додели уговора и извођач радова,
може подизвођачу, кога наведе у својој понуди и уговору, истом може поверити, односно
ограничити, извршење уговора до највише 50% укупне вредности.
С друге стране, члан 81. став 4. тачка 6) Закона о јавним набавкама, прописује да је
саставни део заједничке понуде и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о обавезама
сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Према томе, група понуђача извршаваће уговор, односно у овом случају изводити радове у
свему према позитивним законским прописима, закљученом уговору, али и према обавезама које
преузима сваки члан групе понуђача у складу са закљученим споразумом, који чини саставни део
њихове понуде.
Закон о јавним набавкама и његови подзаконски акти, као позитивни прописи из области
јавних набавки, не ограничавају нити условљавају чланове групе о врсти, структури и уделу
обавеза сваког од чланова за извршење уговора.
Што се испуњавања услова за учешће у поступку јавне набавке тиче код подношења
заједничке понуде, према члану 81. став 2. Закона о јавним набавкама, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а
додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди
другачије.

