
Број: 02-1873 
Датум: 24.08.2017. год. 
Пожаревац 
 
У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне документације бр. 02-1640 од 
09.08.2017. године за отворени поступак јавне набавке бр. 14/2017 – „ Прање и пеглање веша “, (у 
даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: 
Комисија) наручиоца Опште болнице  „Пожаревац“ у законском року објављује, свим 
заинтересованим лицима,  

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованог лица  

 
за отворени поступак јавне набавке бр. 14/2017 – „ Прање и пеглање веша “ 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог 

лица, па потом одговор на исто: 

Питање бр.1 :  На страни 8  у делу финансијски капацитет се тражи да понуђач није био у блокади у 
последњих 6 месеци од  објављивања јавног позива, а на страни 9 се тражи потврда о броју дана 
неликвидности, није ми јасно која потврда је потребна да се достави и за који период је потребно 
доставити потврду? Да ли је потребно да уз понуду доставим потврду НБС  да нисмо били у блокади или 
потврду о броју дана неликвидности од 09.02.2017 до 09.08.2017 или је потребно да доставим потврду од 
01.02.2017 до 01.08.2017? 
Добиo сaм информацију да НБС само издаје потврде о броју дана блокаде, не и о броју дана 
неликвидности. 
 
Одговор бр.1: Потврда коју треба доставити је о броју дана блокаде ( неликвидности ) коју издаје 
Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - 
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период, односно да у задњих шест месеци који 
претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у 
блокади (неликвидан)  или да у понуди наведе линк интернет адресе обзиром да је тај податак 
јавно доступан. 
 
Питање бр.2 :  За кадровски капацитет се тражи да имам 10 радника на дан објављивања конкурсне 
документације, сматрам да  је по закону  довољно  да имам 10 радника на дан отварања понуда, што је 
једино логично, исто тако као доказ се тражи да уз обрасце пријаве доставим и копије уговора,  због чега 
је потребно да доставим и копије уговора за раднике и обрасце пријаве? Сматрам да је довољно 
доставити изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу на меморандуму понуђача да ћу за посао 
ангажовати 10 радника. 
 
Одговор бр.2: У складу са чланом 76. став 1. ЗЈН наручилац одређује додатне услове у поступку 
јавне набавке, што имплицира да сходно предмету набавке, специфичностима и потребама 
наручилац то чини. У складу са ставом 6. наручилац при одређивању мора водити рачуна д 
додатни услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 
Обе одредбе су кумулативно испуњене приликом прописивања додатних услова у предметној 
јавној набавци од стране наручиоца, па је тако прописивањем да понуђачи морају имати 10 
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ангажованих радника на дан објављивања конкурсне документације наручилац желео да обезбеди 
континуитет и сигурност да с обзиром да ће толики број запослених бити потребно за извршење 
предметног поступка буде сигуран у референтност понуђача и на тај начин. Фотокопија правног 
основа ангажовања само уз пријаву - М обрасца чини комплетан доказ да је лице ангажовано код 
понуђача, и на тај начин предупреди евентуални кривотворење или сачињавање фиктивних 
правних основа ангажовања, са чим је наручилац имао негативних искустава. Наручилац ће 
преформулисати додатни услов само у делу и неће више гласити на дан објављивања конкурсне 
документације већ ће бити на дан отварања понуда док у свему осталом остаје непромењен. 
 
Питање бр.3 :  За пословни капацитет се тражи да доставим референц листе да смо у последњих пет 
година (2012/2013/2014/2015/2016) извршили услуге које су предмет јавне набавке у вредности најмање 
15.000.000,00 динара, а на страни 9 се тражи да смо имали закључене и реализоване уговоре са 
здравственим установама на секундарном или терцијалном нивоу здравствене заштите у укупној 
вредности 15.800.000,00 динара. Није ми јасно да ли је потребно да имам референцу 15.000.000,00 
динара или 15.800.000,00 динара и да ли  је наша понуда исправна ако доставимо референцу само за 
2015 и 2016 годину јер смо у те две године имали тражени пословни капацитет, a не доставмо референцу 
за остале тражене године? 
 
Одговор бр.3:  Наручилац ће префорулисати овај додатни услов за пословни капцитет и тражени 
износ биће 15.800.000,00 обзиром да се реализовани уговори и регеренце траже за 15.800.000,00 
динара и прихватиће референце само за 2015. и 2016. годину. 
 
Питање бр.4 :  За технички капацитет се тражи да имамо два доставна возила са термоизолационом 
комором, молимо да појасните каква су то возила са термо изолационом комором и зашто су она битна 
за предмет јавне набавке? 
 
Одговор бр.4:  Наручилац ће преформулисати овај додатни услов и тражити само доставна возила 
без термоизолационе коморе како је стајало услед техничке грешке. 
 

Комисија за ЈНОП бр. 14/2017 

 

 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 
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