
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавне набавке велике вредности- 

Број: 404-444/14-03/2 

19.08.2014. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

 ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНВВ    

18/2014 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 

вредности број 18/2014 - опрема за угоститељство за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ 

у Пожаревцу, 39310000-угоститељска опрема, доставило је наручиоцу писани захтев 

путем e-mail-а дана 16.08.2014. године у 14,35 (субота-дан у који државни орган не 

ради) иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено да 

се сви  захтеви за додатним  информацијама путем e - maila, шаљу само у радно време 

наручиоца, сваког радног дана у периоду од 07,00-15,00 часова. Обзиром на напред 

изнето, рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12) почиње да тече 18.08.2014. године. Наведеним e-

mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА:  

1.  Код доказивања пословног капацитета, ДА ли је потребно за сваку годину доказати ДА 

је за сваку годину реализовао најмање 35.000.000,00 динара или укупно за све пет година 

ДА износ буде најмање 35.000.000,00 динара? 

 

2.  Код доказивања техничког капацитета,  ДА ли се на Обрасцу 9 наводе сва доставна 

возила која поседује понуђач? Зашто на Обрасцу 9 стоји „опрема“ ако су у питању 

возила?  

 

3.  Да ли је прихватљиво ДА за опрему И апарате за које понуђач није И произвођач може 

ДА се приложи Потврда/Изјава произвођача/дистрибутера опреме о својим овлашћеним 

сервисима/сервисерима?  

 

 4.  Конкурсном документацијом у техничким спецификацијама опреме И апарата су дате 

карактеристике опреме одређеног произвођача без икаквих одступања чиме се ограничава 

конкуренција И онемогућава равноправност И једнакост понуђача. На овакав начин се 

онемогућава набавка И до других понуђача, што је у супротности са Законом о јавним 

набавкама (члан 70-72). Ово се нарочито односи на позиције: 2.04; 2.05; 2.07; 2.08; 9.1.03; 

9.1.09; 9.2.05; 9.2.06; 9.4.04; 9.4.06; 9.4.07; 9.4.08;  9.4.09; 9.4.10; 9.5.06; 9.6.02; 9.6.04; 

9.7.02; 9.7.04; 10.01; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66 И 67.  

 

Да ли је прихватљиво ДА одступања у техничким карактеристикама наведених 

апарата/опреме буде до ±10%? 

 

Да ли може ДА се наведе код описа димензија који податак се односи на 

ширину/дубину/висину? 

 

5.  Да ли може ДА се позиција 2.09 Столица окретна   метал/дрво детаљније опише?  

 



6. Да ли се Обрасци 8а, 8б И 8в достављају уз понуду бланко без навођења броја менице И 

осталих података?  

  

  

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА: 

1. Услов у погледу неопходног пословног капацитета постављен је тако да буде у     

логичкој вези са предметом јавне набавке и њеном процењеном вредношћу. То другим речима 

значи да се наведени износи односе на испоруку и уградњу опреме која је предмет јавне 

набавке за дечије вртиће или смештајне објекте посебне намене (студентске домове, 

домове за смештај ученика, геронтолошке центре), одмаралишта или хотеле, у 

вредности од најмауслуге које морају бити реализоване у последњих пет година (2009, 2010, 

2011, 2012. и 2013. година) збирно, а не за сваку годину посебно без обзира да ли понуђач 

такав услов испуњава са једном реализованом  испоруком и уградњом у једној од наведих 

година или у више година код једног или неколико наручилаца. 

 

2. На обрасцу 9. наводе се само возила у броју који је тражен конкурсном 

документацијом односно у конкретном случају само једно возило. За наручиоца су и 

возила део опреме коју поседује понуђач.  

 

3. Понуђач је у обавези да пружи доказ о радном ангажовању сервисера на начин 

дефинисан на страни 17. конкурсне документације без обзира на чињеницу да ли је 

произвођач опреме или не. 

 

4. Техничке спецификације у конкурсној документацији према чл. 70 Закона о 

јавним набавкама представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део 

конкурсне документације у којима су предвиђене описне карактеристике добара, услуга 

или радова. Оне су у складу са чланом 71. став 1. тачка 2) закона наведене довољно 

прецизно, јасно и објективно како би понуђачи могли да припреме одговарајуће 

понуде,  а наручилац набави добра која су у складу са његовим објективним 

потребама. Начелом ефикасности и економичности наручилац се обавезује да у 

поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета, а 

имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. Тиме се наручилац практично 

обавезује да при куповини постиже највећу вредност за новац („value for money“), 

што је један од основних циљева јавних набавки. Начело једнакости понуђача није 

нарушено ако на тржишту постоји  више понуђача који могу да понуде одређени 

производ. 

 

     Сва наведена опрема са датим карактеристикама дата је због уклапања у 

технолошке процесе рада са високим стандардама, и од истих се не одступа. Не 

дозвољава се одступање у техничким карактеристикама  +- 10%. 

 

        Уобичајено је да се у спецификацијама опреме наводе прво ширина=дужина, па 

дубина и на крају висина иако има и произвођача који наводе прво висину. 

 

5. Конструкција  столице је челични профил, седећа површина пуно дрво са 

помичним седиштем за промену висине. Столица мора да буде  усклађена са 

функционалним и антрополошким мерама за особе женског пола. 

 

  



6. Обрасци бр. 8а, 8б и 8в не достављају се уз понуду, већ их уз бланко соло 

менице доставља изабрани понуђач у тренутку закључења уговора (Обрасци бр. 8а и 

8б) односно у тренутку примпоредаје предмета уговора (Образац бр. 8в).  

 

 

          Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

          

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

 


