РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/21-18-13
14.11.2018. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12,
14/15 и 68/15) доствљамо вам
ОДГОВОР бр.3.
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за набавку
радова – замена дотрајалих дрвених прозора, ЈН бр. 21/18

П и т а њ e:

1. Сходно члану 63. Став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама и упутству из конкурсне
документације тражимо додатне информације и појашњења у поступку предметне јавне набавке,
према следећем:
На страни 9 конкурсне документације за испуњавање финансијског капацитета између осталог
прописали сте следеће:
да понуђач поседује скоринг минимум Б нивоа, односно веома добар бонитет (Б+,Б,Б-).
Мишљења смо да сте овим захтевом нисте поступили у складу са Законом о јавним набавкама из
разлога што АПР предузетницима не издаје Скоринг, па самим тим не испуњавамо додатне услове
како би поднели понуду за предметну јавну набавку.
Ваш захтев није у складу са ЗЈН:
Члан 10.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког
поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и
критеријума.
Члан 12
Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим
понуђачима.

Одговор:
1. Одредбама члана 77. став 2 тачка 1 Закона о јавним набавкама прописано је да се као доказ
додатних услова финансијског капацитета може захтевати, између осталог, достављање и скоринга
издатог од стране надлежног органа, из чега произлази да законодавац није ограничио ниво
траженог скоринга. Имајући увиду наведено, као и вредност предметне инвестиције, сложеност и
рок извођења радова и изузетан јавни значај инвестиције, Наручилац је конкурсном

документацијом захтевао да понуђачи, као доказ успешности финансијског пословања доставе
скоринг минимум Б нивоа, односно веома добар бонитет (ББ+, ББ, ББ-), а у циљу добијања
поузданог уговарача који располаже довољним капацитетима да изврши предметни уговор.
Ниво бонитета Б, захтеван конкурсном документацијом додатног услова финансијског капацитета,
подразумева веома добар бонитет, а како је скоринг документ којим се исказује способност
измиривања обавеза привредних друштава, неспорно је да се скорингом доказује исто. Услови које
треба да испуни привредно друштво да би остварило ниво бонитета Б дефинисани су
Методологијом за утврђивање података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и
предузетника и давање оцена бонитета привредних друштава, Агенције за привредне регистре бр.
01-415/15 од 02.09.2015.године.
Извештај АПР о бинитету није показатељ истих финасијских способности привредног друштва као
скоринг. Скорингом се утврђује испуњеност следећих финансијских принципа пословања
привредног друштва: профитабилност, сигурност и ликвидност, независност, флексибилност
финансирања у складу са ризиком и будући раст, те се на основу свега тога одређује класа ризика
(бонитет) и категорија ризика (од А до Г).
Одредбама члана 81. Закона о јавним набавкама прописано је да сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. Тачка 1)-4) овог Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Напомена:
Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Одговор на питањe и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације

