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Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за јавне набавке
Број: 401-1-47/2016-IV/12
Дана, 09.02.2017. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку број 401-147/2016 за јавну набавку доделе уговора о јавно-приватном партнерству без елемената
концесијa за вршење енергетске услуге на делу система јавног осветљења Општине Врбас,
даје следећи:
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА
У вези са Вашим дописом (примљен путем маила 4.02.2017. -субота), од Општине Врбас
као наручиоца, односно јавног партнера у поступку јавно-приватног партнерства за доделу
Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге на делу система
јавног осветљења Општине Врбас бр. 401-1-47/2016 захтевате даља изјашњења у погледу
навода изнетих у нашем одговору од 01.02.2017. године на Ваш претходни допис од 28.
јануара 2017. године, овим путем се укратко обавештавате о следећем.
Општина Врбас Вас је у Одговору већ била упутила на чињенице и правне квалификације
које се односе на ЈПП Пројекат и Ваше наводе о питању усаглашености Предлога ЈПП
Пројекта и Конкурсне документације (како су дефинисани у претходном Допису и у
Одговору), те Вас за питања постављена у Допису упућујемо на објашњења која су већ
дата у Одговору.
Наводи у вашем Допису на паушалан начин понавља односно таксативно набраја садржај
предлога пројекта према члану 27 ЗЈППК. Узимајући у обзир пре свега позитивне прописе
Републике Србије и у складу принципијелним наводима у вези са правном природом и
предметом предлога пројекта који су већ дати у претходно датом Одговору, Комисија за
јавну набавку је предлог пројекта додатно конкретизовала и разрадила у самој конкурсној
документацији и ни у ком делу није одступљено од услова предвиђених Предлогом ЈПП
пројекта а то су:
- повећање инвестиционих улагања у комуналну делатност јавног осветљења
ангажовањем приватног капитала и коришћењем буџетских прихода и примања
општине за финансирање других капиталних пројеката са вишим нивоом хитности
и приоритета за грађане,
- побољшање комуналне делатности јавног осветљења на делу територије општине
Врбас повећањем квалитета услуге грађанима у складу са прописаним стандардима,
- примена МУЕ (мера побољшања енергетске ефикасности) дела система ЈО, уз
уштеде текућих расхода буџета за електричну енергију и одржавање
реконструисаног дела система ЈО.
Такође у Допису на једном месту се захтева измена Конкурсне документације а на другом
обустава поступка, уз додатно погрешну правну квалификацију која се односи на наводну
неопходност спровођења ЈПП Пројекта према само једном од више могућих и правно
прописаних начина спровођења поступка јавне набавке.

Такође напомињемо да je Општина Врбас у два наврата, пре покретања поступка јавне
набавке, спроводила дијалог са заинтересованим понуђачима у циљу истраживања
тржишта и предочила две опције техничког решења (HPS и LED) која су била касније и
имплементирана у конкурсну докуемнтацију, чиме је испоштовано начело
транспарентности и једнакости понуђача.
Питање: На страни 20/66 конкурсне документације тражен је пословни приход једнак или
већи од 250.000 ЕУР у свакој години ??? На страни 21/66 конкурсне документације
пословни приход од послова на јавној расвети у износу од 200.000 ЕУР у претходних 8
година.
Наручилац је условом пословног прихода од 250.000 ЕУР по свакој години ограничио
конкуренцију. Реално и законски прихватљиво било би да се овај приход смањи на износ
тражене референце од 200.000 ЕУР како би се испоштовало начело једнакости понуђача и
обезбедила што већа конкуренција.
За услов финансијског капацитета наручилац је под б) Пословни капацитет одредио по
години. Сходно одредбама ЗЈН и сама Управа за јавне набавке заузела је јасан став да
без обзира на број обрачунских година за које наручилац тражи доказ о минималним
годишњим приходима (а сходно ЗЈН најдуже за претходне три обрачунске године), износ
који тражи не сме бити већи од двоструке процењене вредности јавне набавке. Примера
ради, уколико је процењена вредност јавне набавке 30.000.000,00 динара, наручилац као
доказ финансијског капацитета може тражити да је понуђач у претходне три године
имао укупне пословне приходе од највише 60.000.000,00 динара. Поступање наручиоца
на начин што ће тражити двоструку процењену вредност за сваку пословну годину (што
за три године износи шест процењених вредности) има за последицу повреду начела
обезбеђивања конкуренције, које утврђује да наручилац не може да ограничи
конкуренцију коришћењем дискриминаторских услова.
Одговор: Сходно члану 77 став 2 тачка 1) Закона о јавним набавкама је између осталог
прописано да је минимални годишњи приход који се тражи од понуђача не сме бити већи
од двоструке процењене вредности јавне набаке, осим у изузетним случајевима када је то
неопходно због посебних ризика повезаних са предметом јавне набавке, такође тачно је
да је УЈН заузела став да укупни финансијски капацитет не може да пређе двоструку
вредност процењене врености јавне набавке и указујемо да у наведеном случају, имајући
у виду да је предмет јавне набавке додела уговора о јавно-приватном партнерству и
трајање уговорног односа, указујемо да није одступљено од наведене законске одредбе.
Такође наводимо да се наведени услов може испунити подношењем зајеничке понуде у
ком случају се како је наведено у конкурсној документацији узима у обзир збир
остварених прихода свих чланова групе понуђача.
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