
 

 

 

 

Питањa и одговори  на питања заинтересованог лица у поступку јавне 

набавке MЈН 10/18, УП 1491/18 од 30.03.2018. године 

 

ПИТАЊА  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ОДГОВОРИ: 

Питање број 1: 

Прихватмо Вашу сугестију и прецизирамо прихватљиве димензије чаршава типа 1 и чаршава 

типа 2 тако да буду 80cm већих димензија по дужини и ширини од димензија кревета, а што ће 

бити прецизирано у изменама конкурсне документације.  

Питање број 2: 

Прихватамо Вашу сугестију у вези одређивања минималног обима услуге јавне набавке, а што 

ћемо навести у изменама конкурсне документације.  

 

Питање број 3: 

Сматрамо да смо правилно одредили процењену вредност предметне јавне набавке. 

 



 

Питање број 4: 

Из навода заинтересованог лица у питању број два Наручилац прихвата сугестију тако да се 

тражи трострука залиха специфиованих основних количина текстила ( две залихе код 

Наручиоца, једна код Понуђача) 

Питања број 5 и 6: 

У тренутку подношења понуде Понуђач је у обавези да поседује важећи сертификат. Међутим 

како наведени сертфикати ISO9001:2008 Управљање квалитетом и  ISO14001:2004 Управљање 

заштитом животне средине  престају да важе у септембру 2018. године, Понуђач коме буде 

додељен уговор о јавној набавци је у обавези да прибави сертификате који ће важити у даљем 

периоду реализације Уговора о јавној набавци. 

Питање број 7: 

У вези овог питања, напомињемо да се ради се о очигледној техничкој грешци у куцању која  

ће бити исправљена у изменама конкурсне документације.  

Питање број 8: 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију на тај начин што ће од понуђача искључиво 

захтевати сировиснки састав наведених артикала у размери 50% памук-50% полиестер. 

Различит сировински састав може значити и разлику у цени услед чега се не би могло на 

правилан начин упоредити понуде. 

Питање број 9: 

Да, прихватљиво је да грамажа душечих чаршава, јастучница и јорганских навлака буде 140 

gr/m2  са дозвољеном толеранцијом +/- 5%. 

Питање број 10:  

На странама 20 и 21 конкурсне документације МЈН 10/18,  у одељку 4) 4. Табела са структуром 

цена остављен је простор да се наведу јединичне цене без ПДВ и са ПДВ, тако да није 

прихватљив захтев да се овај податак опет понови. 

Питање број 11: 

Ваш захтев није прихватљив из разлога што је у члану 80. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  предивђена могућност подношења 

понуде са подизвршиоцем односно подизвођачем. То значи да уколико је понуда поднета са 

подизвршиоцем (подизвођачем) у складу са законом, Наручилац је обавезан да такву понуду 

прихвати. Наручилац не може на законит начин нити хоће укључити неко треће лице као 

подизвршиоца у реализацији уговора о јавној набавци уколико то лице није предвиђено у 

понуди понуђача и у уговору закљученом по предметној јавној набавци.  

Питање број 12: 

Крајњи рок важења уговора  је 31.12.2018. године, а што ће бити прецизирано и изменама 

конкурсне документације.  



 

 

Питање број 13: 

У јавној набавци све јединичне цене се исказују без ПДВ. У случају да услугу пружа обвезник 

ПДВ,онда се цене предметне услуге обрчунавају увећане за ПДВ.  

Питање број 14: 

У овом случају не ради се о грешци. Тражени контејнери су неопходни ради реализације 

предметне јавне набавке у смислу третирања текстила, манипулације  истог по смештајним 

једницицама,ходницима и оставама, као и због битног разлога очувања хигијене на захтеваном 

нивоу.  

Значајно је напоменути да објекат не поседује у оквиру свог инвентара потребна логистичка 

средства, која су у овом случају захтевана кроз испуњавање техничког капацитета, а што важи 

и за наведени контејнер ( или сличну мобилну опрему која се користи у исте сврхе- колица на 

точкове са одговарајућим заштитним врећама). 

 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и позива за подношење 

понуда за МЈН 10/18 

 

 

 

                                                                    

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ MЈН 10/18 

 


