
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
Бр. 02-1091 
Датум: 15.08.2016. 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:  I  - Питања и одговори за ЈН  09/2016 – Прање и пеглање веша 
 
 
 
 
Питање бр.1:  У конкурсној документацији на страни 10/ 41 у делу УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА у тачки 2.2 1) прописана је Услов: Да је понуђач у претходне три године ( 2013, 2014, 
2015 ) имао укупни пословни приход од најмање 5.000.000,00 динара без пдв-а. остварених вршењем истородних 
услуга - прање и пеглање веша. Најмање 3 референтних уговора са корисницима услуга који за предмет имају 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 )“Док је на страни 33/ 41 у 
Образцу 7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ прописано  „понуђач испуњава додатни услов о 
пословном капацитету (да је понуђач у последње три године , 2013, 2014, 2015 извршио услуге које су предмет јавне 
набавке у износу од најмање 5.000.000,00 динара без пдв-а по години)“ 

Молимо Вас да  сходно члану 61. ставу 1. ЗЈН прецизирате да ли се пословни капцитет за доказивање извршених 
услуга које су предмет јавне набавке доказује по години или укупно у износу најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-
a. 
 
Одговор бр.1:. Због лакшег разумевања и попуњавања образаца из конкурсне документације, Наручилац ће 
изменити додатни услов који се односи на пословни капацитет. Измене и допуне конкурсне документације ће 
окачити на Портал јавних набавки и нтернет адресу наручиоца www.obp.rs. 
 
Питање бр.2: На страни 10/ 41 конкурсне документације наручилац наводи да се испуњеност кадровског капацитета 
доказује обрасцем изјаве (Образац 9) понуђача да поседује кадровски капацитет, фотокопије М образаца 
пријаве осигурања и уговора о раду 

Молимо да се сходно члану 77. ЗЈН, определите да ли ће се као доказ кадровског капацитета захтевати фотокопије 
М образаца пријаве осигурања или уговора о раду јер и један и други доказ доказују исто, што представља 
непотребно гомилање доказа. 
 
Одговор бр.2: Наручилац је мишљења и става да се не ради ни о каквом гомилању доказа већ, као што је 
потенцијални понуђач у следећем питању приметио, ради се о сигурности наручиоца јер сам уговор о раду не 
доказује ништа без образаца. Заједно чине комплетну документацију и сигурност да понуђач понаша у складу са 
Законом о раду и позитивним прописима Републике Србије. Било је случајева када понуђачи антидатумирају 
уговоре и закључују их само за ту набавку, фиктивно, не пријављујући радника.  
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Питање бр.3: На страни 10/ 41 конкурсне документације наручилац је прописао испуњеност Техничког капацитета- 
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 Вас да пропишете  да се за средства којима понуђачи располажу по основу уговора о закупу достави и 
пописна листа закуподавца из које се може утврдити да исти поседује захтевана средства. 
 
Одговор бр.3: Наручилац зе захваљује потенцијалном понуђачу на предлогу. У складу са чланом 76. став 2.ЗЈН, 
нама као наручиоцу делегирано је право процене када и које додатне услове прописујемо и самим тим које доказе да 
предвиђамо за његово испуњење. У овом случају сматрамо да су прописани докази довољни. 
 
Питање бр.4: На страни 15/ 41 конкурсне документације наручилац је у тачи 9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Понуду 
може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 
наручиоцем,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• понуђачу који ће издати рачун,  
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора  
 
Молимо Вас да усагласите одредбе закона на које се позивате, важећи Закон о јавним набавкама "Службени гласник 
РС", бр. 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015, 68 од 4. августа 2015.“ , чланом 81. ставом 4 прописује: 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који садржи:* 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем и* 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.* 
 
Одговор бр.4: Чланом 81. став 5 Закона о јавним набавкама, односно његовим и језичким и логичким па и циљним 
тумачењем, јасно наведено од стране законодавца да су тачке 1) и 2) и става 4. две императивне тачке које мора 
споразум да садржи, а да наручилац може одредити која још питања се морају одредити тим споразумом, што је 
Наручилац и предвидео. 
 
 
Питање бр.5: На страни 16/ 41 конкурсне документације  у делу С наручилац је прописао да се као Средство 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности понуде за период од годину дана без ПДВ-а, док је на страни 21/ 41 прописао 13) Менично 
овлашћење ( на 5% вредности од вредности понуде (без ПДВ-а) за озбиљност понуде за ЈН бр.09/2016. 

Молимо Вас да се изјасните  да ли се менично овлашћење за озбиљност понуде доставља на износ од 10% или 5 %, 
сходно члану 61. ставу 1. ЗЈН. 
 
Одговор бр.5:  Менично овлашћење за озбиљност понуде доставља се на износ од 5% од укупне вредности понуде ( 
без ПДВ-а), Наручилац ће изменити конкурсну документацију и измене и допуне конкурсне документације ће 
окачити на Портал јавних набавки и нтернет адресу наручиоца www.obp.rs. 
 
Питање бр.6: На страни 16/ 41 конкурсне документације, наручилац је прописао ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ. Молимо Вас да исправите техничку грешку јер 
сходно члану 63. ставу 3. ЗЈН . Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. На страни 28/ 41 конкурсне документације 
наручилац је прописао упутство за попуњавање обрасца структуре цене и у једној од тачака прописао у колону 6. 
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уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а - помножити јединичну цену из колоне 5. са бројем комада из 
колоне 4.  

Молимо Вас да исправите техничку грешку јер се у колони 6 уписује укупна, а не јединичка цена. 
 
Одговор бр.6:  Наручилац ће изменити конкурсну документацију и измене и допуне конкурсне документације ће 
окачити на Портал јавних набавки и нтернет адресу наручиоца www.obp.rs. 
 
 
 
 
 
 
 
У Пожаревцу            Комисија за ЈН 09/2016 
15.08.2016. год. 
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