
 

Број: 02-2033 
Датум: 31.08.2017. 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),  Конкурсне документације бр. 02-1640 од 
09.08.2017. године,  I Измене и допуне конкурсне документације бр. 02-1874 од 24.08.2017. године и II 
Измене и допуне конкурсне документације бр. 02-2008 од 30.08.2017. 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 :  Молимо вас да нам у складу са чланом 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник PC" бр. 124/12, 14/15, 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) дате додатно појашњење конкурсне 
документације за јавну набавку - Прање и пеглање веша, број јавне набавке ЈНОП 14/2017, ради 
припремања понуде и уједно указујемо наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији за предметну јавну набавку, уз могућност подношења захтева за заштиту права по доле 
наведеним питањима и то: 
 1. На страии 5. и 6. конкурсне документације, у одељку Технички опис предмета набавке - опис 
услуга према захтеву наручиоца се, између осталог, наводи: 
„Прање и пеглање веша за потребе Опште болнице Пожаревац обухвата следеће активности: 
Предметне услуге, за све време трајања уговора пружају се свакодневно (укључујући викенде и 
празнике) 365 дана у години. 
 Потребе наручиоца подразумевају прање и пеглање око 600 кг. веша на дневном нивоу. (...) 
 Пружалац услуга је на захтев наручиоца обавезан да обезбеди потребну дневну количину 
најмање једанпут дневно (око 600 кг. Чистог и опегланог веша разврстаног по категориј ама) (...) 
Пружалац услуга је дужан да преузимање прљавог болничког веша и испоруку чистог, оувог и 
испегланог болничког веша врши на адреси наручиоца: Општа Болница Пожаревац, Братства јединства 
бр.135, Пожаревац, a у складу са временским интервалима, потребама, динамиком и оквирним планом 
Наручиоца: 
'12:00-12:30 достава чистог веша 
12:30-13:00 преузимање прљавог веша (на основу већ сачињеног реверса наручиоца)" 
(крај цитата) 
 На страни 8. конкурсне документације, у одељку 1 Услови за учешће у поступку јавне набавке из 
члана 75. и 76. Закона се у тачки 1.2. наводи да понуђач који учествује у поступку предметне јавне 
набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 
Закона, и то, између осталог, да има технички капацитет: 
 4.1) да поседује довољан број професионалних машина за прање веша као и адекватне машине за 
сушење опраног веша, чији је капацитет 300 кг килограма на сат. (...) (крај цитата) 
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 Чланом 76. став 2. ЗЈН је предвиђено да наручилац у конкурсној документацији одређује додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског 
капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке. 
 Чланом 76. став 6. ЗЈН је предвиђено да наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да 
ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 
 Имајући у вида да, како се наводи у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, 
потребе наручиоца подразумевају прање и пеглање око 600 кг. веша на дневном нивоу, молимо вас да, у 
смислу члана 76. ст. 2. и 6. ЗЈН, размотрите услов за учешће у погледу захтеваног техничког капацитета 
и то да понуђач поседује довољан број професионалних машина за прање веша као и адекватне машине 
за сушење опраног веша, чији је капацитет 300 кг килограма на сат. Несумњиво је наиме да и понуђач 
који ове машине има мањег капацитета може уредно и благовремено да пружи предметну услугу прања 
и пеглања веша на захтеваном дневном нивоу и уопште током реализације уговора. 
 Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач уместо захтеваног капацитета наведених машина 
од 300 килограма на сат достави доказ да поседује довољан број професионалних машина за прање веша 
као и адекватне машине за сушење опраног веша, чији је капацитет 60 кг килограма на сат? И машинама 
овог капацитета се може пружити уредно и благовремено предметна услуга према потребама наручиоца 
на дневном нивоу. 
 
Одговор бр.1: Обзиром на то да је континуитет у спровођењу предметних услуга од виталне 
важности за неометано спровођење процеса рада сваке здравствене установе, посебно у 
хируршким и интервентним салама. Наручилац је овај додатни услов, као и доказна средства, 
предвидео својим потребама, приоритетима и у свему према члану 76. ЗЈН (``Сл.гласник РС`` бр. 
68/15), поштујући начела обезбеђивања конкуренције ( члан 10. ЗЈН  ``Сл.гласник РС`` бр. 68/15``) 
и начела једнакости понуђача ( члан 12. ЗЈН ``Сл.гласник РС`` бр. 68/15``). 
 
Питање бр.2 : Чланом 81. став 1. ЗЈН је предвиђено да понуду може поднети група понуђача. 
   Чланом 81. став 2. ЗЈН је предвиђен сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 
оправданих разлога не одреди другачије. 
 Чланом 22. став 1. тачка 8) Правилника о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких 
инфекција („Сл. гласник PC", бр. 77/2015. године) је предвиђено да су мере за превенцију и сузбијање 
болничких инфекција прикупљање, разврставање, прање, стерилизација и транспорт рубља на начин да 
се избегне укрштање путева "чисто-нечисто". У питању су дакле мере које су дефинисане наведеннм 
правилником, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести. 
 На страни 8. конкурсне документације, у тачки 1.4 се наводи да уколико понуду подноси група 
понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) 
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
 На страни 10. конкурсне документације, се такође наводи да,_уколико понуду подноси група 
понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из 
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 Молимо вас да преиспистате и прецизирате да ли ако се подноси заједничка понуда сваки 
члан групе понуђача мора посебно да испуњава захтев из напред цитираног члана 22. став 1. тачка 8) 
Правилника о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција („Сл. гласник PC", бр. 
77/2015. године) и захтеве из конкурсне документације и то: 
 
 Захтев на страни 10. конкурсне документације из тачке 4.4. у којој се наводи: 
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„Тачка 4.4. Пословни објекат у коме се обавља предметна услуга. Објекат у коме се обавља услуга 
прања и пеглања болничког веша мора да задовољава основне санитарне услове и да поседује следеће: 
•Улаз за прљав веш, 
• Магацин за прљав веш, 
• Посебну просторију за инфективни веш, где се исти дезинфикујеи пере, не мешајући се са осталм 
вешом 
• Излаз за чист веш, 
• Магацин за чист веш, 
• Организован процес прања, сушења и пеглања веша који мора бити организован на начин да не долази 
до укрштања путева чистог и прљавог веша." (крај цитата) 
 Такође, да ли сваки члан групе понуђача мора посебно да испуњава захтев са стране 8. 
конкурсне документације, из тачке 4. - Технички капацитет и то; 
„4.4) неопходно је да пословни објекат у коме се обавља услуга прања и пеглања болничког веша 
задовољава основне санитарне услове, тј. да целокупан веш има медицински (хигијенски) начин прања, 
тј. све машине морају имати улаз прљавог веша у прљавој (контаминираној) зони, а излаз чистог веша у 
чистој зони. Прљава и чиста зона морају бити потпуно физички одвојене што је у складу са мерама за 
превенцију и сузбијање болничких инфекција" 
 Уколико би се дозволило да само један члан групе испуњава напред наведене захтеве, наручилац 
не би добио у потпуности услугу која задовољава захтеве из члана 22. став 1. тачка 8) Правилника о 
спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција („Сл. гласник PC", бр. 77/2015. године) 
и цитиране захтеве из конкурене документације. 
 
Одговор бр.2: Чланом 81. став 2. ЗЈН је предвиђен сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају 
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. У вези са напред 
наведеним наручилац не ограничава понуђаче нити условљава да само један мора да испуни 
додатни услов већ су понуђачи у обавези у складу са чланом  81. став 4. тачка 1) и 2) Закона  да 
доставе споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке а који садржи: 
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и, 
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Наручилац неможе условљавати понуђаче на који ће начин испунити  додатне услове захтеване 
конкурсном документацијом тј. сврха заједничке понуде и јесте да се додатни услови испуњавају 
заједно споразумом између понуђача. Наручилац задржава право обиласка пословног простора 
свих понуђача, ради увида у контроле у погледу захтеваних техничких услова и просторних 
капацитета у којима ће се вршити  услуга прања, сушења и пеглања веша, као и преглед 
транспортних возила. 
 
Питање бр.3 :  3. На страни 9. конкурсне документације се, у одељку 2.2. Испуњеност додатних услова 
за учешће у поступку предметне јавне набавке, у тачка 3) Пословни капацитет, се наводи: 
 „3) Пословни капацитет: Доказ: Достављена попуњена, на за то наведеним местима, референц 
листа (Образац 9) да је понуђач у последњих пет година (2012/2013/2014/2015/2016 године) имао 
закључене и реализоване уговоре са здравственим установама на секундарном или терцијалном нивоу 
здравствене заштите које у оквиру своје делатности имају прање и пеглање веша v укупној вредности од 
15.800.000,00 динара без ПДВ-а (број уговора није од важности већ укупна цифра). Референц листа мора 
да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача; Потврде купаца/ 
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здравствених установа којима се потврђује веродостојност података наведених у референц листи, и то 
попуњена, потписана и печатирана, на за то предвиђеним местима (Образац 10)"     (крај цитата) 
 Молимо вас да размотрите да ли је за наручиоца прихватљива захтевана референца пружања 
истоврсних услуга прања и пеглања веша у наведеном износу од 15.800.000,00 динара без ПДВ-а (број 
уговора није од важности већ укупна цифра), које је понуђач стекао вршећи предметну делатност прања 
и пеглања веша код других корисника услуге (ван здравственог сектора), а не само закључене и 
реализоване уговоре са здравственим установама на секундарном или терцијалном нивоу здравствене 
заштите које v оквиру своје делатности имају и прање и пеглање веша? 
 Наиме, уколико понуђач испуњава све обавезне законске услове за учествовање из члана 75. став 
1. тач. 1) -4) ЗЈН и додатне услове из конкурсне документације у погледу захтеваних капацитета, 
укључујући и захтев из члана 22. став 1. тачка 8) Правилника о спречавању, раном откривању и 
сузбијању болничких инфекција („Сл. гласник PC", бр. 77/2015. године), односно захтеве (пружање 
услуге без укрштања путева прљавог и чистог веша) који су из конкурсне документације цитирани у 
питању број 2 овог дописа, захтев да се признају само референце из здравстеног сектора је неоправдан и 
дискриминишући. 
 
Одговор бр.3:  Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. Наведени услов је у 
складу са чл.76 ЗЈН. Смисао одређивања додатних услова јесте да Наручилац буде сигуран да ће 
уговор закључити са понуђачем који има капацитет да успешно реализује предметни уговор, те 
довољно искустава у реализацији сличних уговора, посебно што се ради о специфичној услузи која 
је од виталне важности за неометано спровођење процеса рада сваке здравствене установе, 
посебно у хируршким и интервентним салама.  Општа болница Пожаревац је установа на 
секундарном нивоу здравствене заштите која покрива читаву територију Браничевског округа и у 
складу са Законом о здравственој заштити ( ``Сл. Гласник РС`` бр. 106/15) у обавези је да обезбеди 
највиши ниво здравствене заштите свим грађанима. 
 
 

Комисија за ЈНОП бр. 14/2017 

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