
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
Бр. 02-1158 
Датум: 22.08.2016. 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.02-893 од 29.07.2016. године за поступак 
јавне набавке отворени поступак бр. 09/2016 – „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 и указе  
постављена од стране заинтересованих лица  

 
 
 

Предмет:  II  - Питања и одговори за ЈН  09/2016 – Прање и пеглање веша 
 
Питање бр.1: Наручилац је дана 15.08.2016. године на Порталу јавних набавки објавио измене конкурсне 
документације за предметну јавну набавку. У измењеној конкурсној документацији у делу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ИСТИХ, наручилацје прописао додатне услов и то: 
 
1)Услов: Да је понуђач у претходне три године ( 2013, 2014, 2015 ) имао укупни пословни приход од најмање 
20.000.000,00 динара без пдв-а (збирно за све три године), остварених вршењем истородних услуга - прање и 
пеглање веша. 
  
Доказ: Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре 
Изјава о пословном капацитету ( Образац 7 )  
Референтна листа са списком Наручиоца ( Образац 8 ). 
 
На страни 33 од 41 конкурсне документације наручилац је прописао изјаву о пословном капацитету Образац бр. 7 у 
којој је наведено да се уз изјаве прилажу Потврде Наручиоца са листе о извршеним услугама- референте листе 
образац бр. 8. Уз потврду понуђач може да достави и уговоре, рачуне, изводе отворених ставки, списак купаца. 
Доказ ПОТВРДЕ наручиоца са листе о извршеним услугама, наручилац није прописао у УПУТСТВУ 
ПОНУЂАЧИМА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА. 
Молимо наручиоца да захтевани доказ пропише и УПУТСТВУ ПОНУЂАЧИМА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА како би документација била јасна и прецизна а понуђачи били упознати са свим доказима 
од којих зависи прихватљивост њихових понуда. 
 
Одговор бр.1: Наручилац ће измњенити Конкурсну документацију у складу са питањем, тако што ће додати 
текст: 
Доказ: Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре 
Изјава о пословном капацитету ( Образац 7 )  
Референтна листа са списком Наручиоца - Потврда ( Образац 8 ). 
 
Питање бр2: Наручилац је као један од додатних услова прописао да понуђач 
Поседује важеће ИСО сертификат (стандард) 14001, ОХСАС 18001 и ИСО сертификат (стандард) 9001:2008, што 
доказује достављањем фотокопије ИСО сертификата (стандарда) 14001, ОХСАС 18001 и ИСО сертификата 
(стандарда) 9001:2008. 
Наручилац је прописао да понуђач доказује додатни услов достављањем сертификата без прецизирања да 
сертификат мора да се односи на области која су предмет јавне набавке. На начин како је наручилац прописао 
понуђачи могу да доставе сертификате који се односи на неку другу област ( на пример на производњу и промет 
намештаја, папирне конфекције, услуге осигурања, услуге сервисирања или сл) или на продају и производњу добара 



и извођење радова. Молимо наручиоца да пропише да сертификати мора да се односи на област која је предмет јавне 
набавке односно на прање и доставу веша. 
Молимо наручиоца да пропише да испуњеност овог услова испуњава сваки члан групе посебно у случају подношења 
заједничке понуде. Чланом 81.ставом 2. ЗЈН прописано је да додатне услове испуњавају заједно, осим ако из 
оправданих разлога наручилац не одреди другачије. Сматрамо да је оправдано да сваки члан групе поседује 
сертификате посебно ИСО 14001 И ОХСАС 18001, јер поштовања прописа који уређују заштиту животне средине и 
безбедности и здрављу на раду треба да обезбеди сваки члан групе из групе понуђача. 
 
Одговор бр.2: Предмет питања којим је указано на дефинисане стандарде и делокруг у опсегу дефинисаних 
стандарда јесте у логичкој вези са предметом јавне набавке, али се мора имати у виду да Наручилац не жели 
да ограничи конкуренцију, а указује на чињеницу да је било злоупотреба и дискриминација на ту тему па су 
сертификацијске куће у неким случајевима издавале сертификате са стандардима за веома уске области. То 
би за последицу имало могућност да се конкуренције смањи и број потенцијалних понуђача сведе на 1 или 2 
потенцијална понуђача. 
 
Наручилац је детаљно анализирао овај услов при изради конкурсне документације и у том смислу настојао да 
елиминише сваку могућност дискриминароски постављеног услова, а имајући у виду да прање и пеглање 
веша могу на основу различитих језичких формулација области сертификације, бити дефинисани толико 
различите да би Наручилац морао да  одбијете све оне понуђаче који немају баш тако дефинисан делокруг у 
оквиру стандарда - на пример - „... за област: прање и достава, или прање и пеглање, или прање и бојење, или 
суво и мокро прање, сушење, дистрибуцију, сортирање веша. То је узрок реалних проблема у пракси. 
 
Указујемо и на то да је након измене "Закона о привредним друштвима", који дефинише да друштво има 
претежну делатност, која се региструје у складу са законом о регистрацији, а може обављати и све друге 
делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно 
статутом, да због тога и само дефинисање области би било потенцијално дискриминаторски и у колизији са 
овим прописом. 
 
Други део указивања није у складу са одредбама ЗЈН, јер начин испуњавања додатних услова дефинише 
Наручилац, при чему само за обавезне услове важи да мора да их испуњава сваки члан Групе у заједничкој 
понуди, а притом свака алтернативно и довољно недефинисана (или широко дефинисана) одреднице у ЗЈН, а 
без правне праксе УЈН или РК, представља потенцијалну опасност, а међу њима је и ова јер би морало да се 
дефинише зашто се одступа од ЗЈН и користи алтернатива, односно ЗАШТО НАРУЧИЛАЦ СМАТРА да је 
оправдано да сваки од чланова испуни додатни услов посебно. 
 
У том смислу Наручилац мења Конкурсну документацију формулацијом: 3) Услов: Да поседује важеће ISO 
сертификатe (стандард) 14001 систем менаџмента заштите животне средине, OHSAS 18001 систем 
менаџмента заштитом здравља и безбедношћу  на раду и  ISO  сертификат (стандард)  9001. систем менаџмента 
заштитом животне средине из делокруга предмета јавне набавке (прање и пеглање веша).  
 
Питање бр.3: Наручилац је у конкурсној документацији прописао технички капацитет и то : 
а) да поседује најмање 8 професионалних машина за прање веша као и адекватне машине за сушење опраног веша; 
б) минимално 2 ваљак за пеглање; 
ц) минимално 2 доставна возила; д) неопходно је да пословни објекат у коме се обавља услуга прања и пеглања 
болничког 
веша задовољава основне санитарне услове и да поседује:  
>Улаз за прљав веш  
>Магацин за прљав веш  
>Излаз за чист веш  
>Магацин за чист веш 
>Процес прања, сушења и пеглања веша мора бити организован на начин да не долази до укрштања путева чистог и 
прљњавог веша. 
Доказ: за тачке а) и б) пописна листа основних средстава, заведена, оверена и потписана или уговор о лизингу, 
уговор о закупу и сл. као и попуњен ( Образац бр.10 )  
за тачку ц) фотокопија саобраћајне дозволе или уговор о лизингу, уговор о закупу и сл. као и попуњен ( Образац 
11.) 
 
Молимо наручиоца да прецизира да се пописна листа основних средстава доставља са стањем на дан 31.12.2015. 
године. 
 



Одговор бр.3: Наручилац ће измњенити Конкурсну документацију у складу са питањем, тако што ће додати 
текст: 
Доказ: за тачке а) и б) пописна листа основних средстава, са стањем на дан 31.12.2015. године (или накнадно, у 
случају ванредног пописа),  заведена, оверена и потписана или уговор о лизингу, уговор о закупу и сл. као и 
попуњен ( Образац бр.10 ) 
 
Питање бр.4: Предмет јавне набавке су услуге прање и пеглања веша. Већина наручиоца ( здравствене установе) у 
оквиру набавке за прање и пеглање веша има и закуп чистог веша. Понуђач који је пружао услуге по таквом 
закљученом уговору може да достави референцу ако је њоме обухваћен и закуп веша. Молимо наручиоца да 
прецизира да се потврда о испуњености пословног капацитета не може односити на закуп чистог веша већ само на 
услуге прања и пеглања веша јер је једино такав захтев у логичкој вези са предметом јавне набавке сходно члану 76. 
Ставу 6. ЗЈН. 
 
Одговор бр.4: Наручилац је дефинисао предметни услов, уз достављање доказа (референтне листе) на следећи 
начин: "Да је понуђач у претходне три године ( 2013, 2014, 2015 ) имао укупни пословни приход од најмање 
20.000.000,00 динара без пдв-а (збирно за све три године), остварених вршењем истородних услуга - прање и 
пеглање веша". Уколико би потенцијални понуђач доставио референтну листу нпр. са предметом који сте навели 
(закуп чистог веша) - Наручилац би у складу кроз члан 93. позовао понуђача да ако није одвојио, а Наручилац не 
можете из понуде да израчуна орнос,  да то учини кроз појашњење, тако да овде није неопходна измена 
конкурсне документације.  
 
Питање бр.5: Молимо наручиоца да у циљу подношење прихватљиве понуде прецизира да понуђачи које су раније 
уговоре извршили као чланови групе потврдама доказују само вредност услуга које су пружили као чланови групе, 
јер једино доказ у којој је наведена вредност услуга које је пружио члан групе може бити валидан доказ да је члан 
групе реализовао уговоре у вредности прописаној у конкурсној документацији. Оправдано за овим захтевом 
налазимо у томе што понуђачи учесници заједничке понуде достављају потврду о извршеним услугама на целокупан 
износ уговора који нису извршили сами већ са осталим члановима групе са којима су поднели заједничку понуду. 
Целокупан износ реализације уговора није показатељ да је члан групе испуни пословни капацитет. Републичка 
комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузима став да члан групе може доказати испуњеност 
пословног капацитета само у износу услуга које је пружио као члан групе. 
 
Одговор бр.5: Исто као у претходном питању, ЗЈН дефинише члан 93. којим Наручилац  утврђује износ у ком 
је члан групе понуђача учествовао у заједничкој понуди и извршењу уговора, односно да достави споразум за 
ту ЈН којом доказује референцу у којем пише тачно колики је обим, односно описа послова које он треба да 
уради, тако да овде није неопходна измена конкурсне документације.  
 
Питање бр.6: Наручилац је у конкурсној документацији прописао да понуђач доставља потврду 
наручиоца/корисника услуге са листе о извршеним услугама. У пракси се дешавало да понуду поднесе група 
понуђача, да исти потпишу споразум о заједничком наступу и уреде обавезе за извршење уговора. По потписаном 
уговор чланови групе закључе уговор којим један члан групе уступа целокупне обавезе за извршење уговора другом 
члану групе. Молимо наручиоца да пропише да су понуђачи у обавези поред потврда да доставе и уговоре 
закључене са рефернтним наручиоца и да прецизира да као доказ неће прихватити уговоре којим једна уговорна 
страна уступа другој уговорној страни целокупну реализацију уговора закљученог по систему јавне набавке у којој 
су учествовали као учесници заједничке понуде на основу којег једна уговорна страна издаје потврду о пруженим 
услугама другој уговорној страни. Оправданост за овим захтевом налазимо у томе што понуђачи подносе фиктивне 
заједничке понуде, по добијеном уговору један члан групе уступи цео уговор другом члану групе, издају фиктивне 
фактуре а на основу тога и потврде о пруженим услугама за услуге које никада нису пружили а које користе као 
доказ у предметном поступку јавне набавке. 
 
Одговор бр.6: Наручилац не може да дефинише да доказ неће прихватити уговоре којим једна уговорна 
страна уступа другој уговорној страни целокупну реализацију уговора закљученог по систему јавне набавке у 
којој су учествовали као учесници заједничке понуде на основу којег једна уговорна страна издаје потврду о 
пруженим услугама другој уговорној страни, јер се подразумева да ће Понуђачи поступати у складу са 
Споразумом о заједничкој понуди. Погрешно је да Наручилац наступа у КД са уверењем да ће понуђачи 
фингирати, лажно доказивати или кривотворити нешто, осим ако то није поткрепљено неким личним 
искуством или доказом. На Наручиоцу је да не дозволи такво поступање у поступку извршења уговора, али 
нема смисла да у конкурсној документацији дефинише да целокупан уговор, или 99% или 98% итд не може да 
се уступи неком од чланова заједничке понуде, тако да овде није неопходна измена конкурсне документације.  
 
 



 
Питање бр.7: Молимо Вас да нам појасните како ћете третирати потврде од понуђача који су учествовали у 
заједничким понудама. Када један уговор обухвата више делатности, а по ЗЈН учесници у заједничкој понуди морају 
јасно и прецизно да наведу који део јавне набавке извршавају. Јер у противном су њихове понуде неприхватљиве. 
Молимо Вас да нам појасните ко издаје потврду Понуђачу који је у заједничкој понуди? 
 
Одговор бр.7: Као и одговор број 5., ЗЈН дефинише члан 93. којим Наручилац  утврђује износ у ком је члан 
групе понуђача учествовао у заједничкој понуди и извршењу уговора, односно да достави споразум за ту ЈН 
којом доказује референцу у којем пише тачно колики је обим, односно описа послова које он треба да уради, 
тако да овде није неопходна измена конкурсне документације.  
 
Питање бр.8: „Пружалац услуга је на захтев наручиоицаобавезан да обезбеди потребну дневну количину најмање 
једанпут дневно ( око 600 кг. чистог и опегланог веша разврстаног по категоријама ). Пружалац услуга је дужан да 
испоручује добра чиста, сува, испеглана и микробиолошки исправна." Тачком 5 додатних услова за учешће у 
поступку јавне набавке, предвиђено је:"Технички капацитет : а) да располаже ( овлашћено коришћење) са најмање 8 
професионалних машина за прање веша као и адекватним машинама за сушење опраног веша. Смисао и сврха 
утврђивања додатних техничких услова је искључиво у томе да за вршење послова који су предмет јавне набавке 
буде ангажован понуђач који је технички опремљен да може одговорити преузетим уговорним обавезама, у 
конкретном случају опрати, осушити и испеглати дневно oko 600 кг. веша. Предвиђањем услова да понуђач мора 
имати 8 професионалних машина за прање веша не постиже се сврха овог техничког услова пошто апсолутно није 
битан број машина за прање веша које поседује понуђач, већ њихов укупни капацитет. Понуђач може, на пример, 
имати 4 нове савремене машине чији је појединачни капацитет 30 кг. и знатно квалитетније опрати и осушити у 
истом временском интревалу два до три пута већу количину веша него други понуђач који располаже са 8 
дотрајалих машина чији је појединачни капацитет 7-8 кг. веша. Уколико је наручиоцу заиста стало да у поступку 
јабне набавке ангажује понуђача који ће моћи да опере, осуши и испегла тражену количину веша потребно је 
захтевати од понуђача да пружи доказе да располаже машинама чији је капацитет такав да може одговорити 
захтевима конкурса без обзира колики је број тих машина. У супротном се може стећи утисак да су услови 
конкурса прилагођени понуђачу који има 8 машина за прање веша, без обзира на њихов капацитет, о 
квалитету и брзини прања да и не говоримо. На сајту Опште болнице у Пожаревцу постоји податак да болница 
има 530 постеља, без навођења броја соба и ово је једини релевантан податак колико пацијената болница може да 
прими у једном тренутку. Да је наведен само податак колико болница има болесничких соба не би се могао извести 
никакав закључк о капацитету болнице јер 100 болесничких соба може имати 100 постеља, али исто тако и 400-500 
постеља. Исто важи и за машине за прање и сушење веша, као и за ваљке за пеглање веша.  
 
Одговор бр. 8: Наручилац ће измњенити Конкурсну документацију у складу са питањем, тако што ће додати 
текст: 
5) Услов: Технички капацитет : 
а)  да поседује довољан број професионалних машина за прање веша као и адекватне машине за сушење опраног 
веша, чији је капацитет 1.200 килограма у 24 сата.;  
 
Питање бр.9: Изменом и допуном конкурсне документације од 15.08.2106 предвиђено је : „Да је понуђач у 
претходне три године { 2013, 2014, 2015 ) имао укупни пословни приход од најмање 20.000.000,00 динара без 
пдв-а (збирно за све три године), остварених вршењем истородних услуга - прање и пеглање веша. Чл. 77 
Закона о јавним набавкама : „Минимални годишњи приход који се тражи од понуђача не сме бити већи од 
двоструке процењене вредности јавне набавке, осим у изузетним случајевима када је то неопходно због посебних 
ризика повезаних са предметом јавне набавке." 
 
Мишљење Управе за јавне набавке : „Дакле, у смислу финансијског капацитета, приликом састављања конкурсне 
документације, наручилац мора да води рачуна, да минимални годишњи приход који тражи од понуђача не 
сме бити већи од двоструке процењене вредности јавне набавке. Наиме, 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, осим у 
изузетним случајевима када је то неопходно због посебних ризика повезаних са предметом јавне набавке. Примера 
ради, уколико је процењена вредност јавне набавке 10.000.000,00 динара, наручилац као доказ финансијског 
капацитета може тражити да је понуђач у претходне три године имао укупне пословне приходе од највише 
20.000.000,00 динара. Поступање наручиоца на начин што ће тражити двоструку процењену вредност за сваку 
пословну годину (што за три године износи шест процењених вредности), могло би имати за последицу и повреду 
начела обезбеђивања конкуренције, које утврђује да наручилац не може да ограничи конкуренцију коришћењем 
дискриминаторских услова." 
 



Захтевани укупни пословни приход од 20.000.000,00 очигледнозначајно премашује минимални годишњи 
приход који може бити тражен од понуђача у складу са Законом и цитираним мишљењем Управе за јавне 
набавке. У конкурсној документацији није наведена вредност јавне набавке, али како одлука о спровођењу 
поступка јавне набавке мора садржати њену вредност молимо да нас обавестите о вредности предметне јавне 
набавке пошто од ове чињенице зависи и примена одговарајућих законских одредби. 
 
На основу напред изнетог сматрамо да је потребно да наручилац јавне набавке измени услове конкурса v 
смислу напаред изнетих примедби и тиме обезбеди услове за равноправно учешће понуђача на конкурсу и 
истовремено обезбеди услове за благовремено и квалитетно прање, сушење и пеглање ваша, што је v интересу 
здравља и безбедности како пацијената тако и болничког особља. 
 
Одговор бр. 9: Наручилац нема обавезу да објави процењену вредност набавке. Додатне услове, па и 
финансијски капацитет, дефинисао је у складу са ЗЈН и ставовима надлежних институција. 
 
 
У Пожаревцу            Комисија за ЈН 09/2016 
22.08.2016. год. 
 


