
                                                                                                                                                                                                           

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ЗАВЕДЕНИ КОД НАРУЧИОЦА под бројем        

УП-5769/17 од 27.11.2017.године   У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МЈН 17/17 
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                                                                              ОДГОВОРИ 

1. Ангажовани извршиоци , сагласно конкурсној документацији могу бити радно 

ангажована лица у складу са Законом о раду. 

2. Наручилац не може да улази у  начин регулисања  уговорних односа   

запослених/радно ангажованих лица  код понуђача. 

3. Јасно је прецизирано у конкурсној документацији да цена обухвата све 

трошкове понуђача, те се сходно томе цена неће мењати . 

4. У складу са законом о јавним набакама је у конкурсној документацији  

наведено : 

 Испуњење услова из члана 75. и члана 76. Закона, понуђач у складу са чланом 77. став 

4. Закона, доказује давањем Изјаве из поглавља 2) 9. Дела 1. ове конкурсне 

документације, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5 . ЗЈН („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 Тако да јасно произилази да се може доставити изјава. 

 

5. Наручилац је искористио могућност из члана 76 Закона о јавним набавкама, да као 

додатне услове постави : 

Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, који се односи 
на укупно остварени приход у претходне две обрачунске године (2015. и 
2016.год.), у збирном износу за тај период од најмање 1.500.000,00 динара без 
ПДВ и да у претходне две обрачунске године (2015. и 2016.год.) није пословао 
са губитком.  



                                                                                                                                                                                                           

 

 

Поменуте услове понуђач, у складу са чланом 77 Закона о јавним 
набавкама и Конкурсном документацијом, доказује искључиво 
достављањем Биланса успеха за 2015. и 2016. годину. 

 Биланс за 2017. никако не може бити доказ, пословна година није 
завршена и биланс за 2017.год. није коначан. 

 

6.Да понуђач у току 2017. године до објаве позива није био у блокади. 
Оцена бонитета – без дана блокаде за 2015. и 2016.год., доказује се 
достављањем Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН који издаје 
Агенција за привредне регистре и Потврдом о броју дана неликвидности 
коју издаје Народна банка Србије – Одељење за принудну наплату, а у 
складу са чланом 77 Закона о јавним набавкама и Конкурсном 
документацијом. 
       Само изјава није довољан ни прихватљив доказ. 

 

 

7. Прецизно је дефинисано у конкурсној документацији: 

7. 6. 2. Довољан технички капацитет – да понуђач располаже 
минималном професионалном опремом за пружање услуга и да исту 
користи у пружању услуга професионалног одржавања хигијене у 
пословним објектима наручиоца (усисивач, машина за прање тврдих и 
меких подних површина, хемијска средства, возило за превоз опреме и 
материјала, опрема за радове на висини и сл.) 

 

Доказ: Изјава о захтеваном техничком капацитету оверена и печатирана 
од стране одговорног и овлашћеног лица.   

8. Могу се уписати лица којима се доказује кадровски капацитет. 

9.  Испуњење додатних услова преко подизвођача, такође је прецино дефинисано у 

конкурсној документацији: 

1) Понуђач, уколико ангажује подизвођача/е, обавезан је да наведе у својој понуди 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може 
бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачка 5) Закона (да има важећу дозволу надлежног органа за 



                                                                                                                                                                                                           

 

 

обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом), а за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% 
укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
 

Ово се пре свега односи на кадровски и пословни капацитет, имајући у виду да се 

додатни услови односе на капацитете који су неопходни за део посла који ће 

понуђач поверити подизвођачу.  Сматрамо да је ово у складу са мишљењем УЈН. 
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