Дел
Дел.број
број 1230/20 од 18.06.2020.године

На основу чл.63 ст.2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15 ) Дом
ученика средњих школа у Трстенику (у даљем тексту :Наручилац) дана 18.06.20
.2020.године упућује

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку јавне
набавке добара број ЈНМВ 1.1.44/20: Хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање
хигијене

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутипоје
поје дана 15.06.2020.године,
15.06
путем
емаила, Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
документације који гласи:
-Молимо да појасните ове услове и разлоге њиховог постављања:
На страни 10,11 и 12 конкурсне документације стоји:
Р.бр.
1

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
- Да не послује са губитком у последње 2
обрачунске године (2018. и 2019. године)

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Правна лица и предузетници који воде двојно
књиговодство достављају као доказ:
-Биланс стања и биланс успеха за претходне
две обрачунске године (2018. и 2019. година)
Предузетници који не воде двојно
књиговодство достављају:
достављају
- Биланс успеха , порески биланс и пореску
пријаву за утврђивање пореза на доходак
грађана на приход од самосталних
делатности издат од стране надлежног
пореског органа на чијој територији је
регистровано обављање делатности за
предходне две године
дине (2018. и 2019.годину),

2

3

4

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Остварен промет од продаје производа који
су предмет јавне набавке ,не укључујући
наручиоца предметне набавке бр.ЈНМВ
1.1.4/20 у минималној укупној вредности од
2.000.000,00 динара без ПДВ-а
ПДВ
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
-да располаже са минумум 2 доставна
возила која су наменски предвиђена за
превоз добара
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

-Списак наручилаца
наручилаца/купаца
купаца које понуђач
снабдевао предметом јавне набавке у 2018. и
2019.години –Образац
Образац 7 дат у конкурсној
документацији и потврде наручиоца
наручиоца/купца о
оствареном промету од продаје –Образац 8
Изјава понуђача о располагању потребним
техничким капацитетом
капацитетом-Обазац 9

Изјава понуђача о располагању потребним
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- да располаже кадровским капацитетомминимум 2 запослена у радном односу на
неодређено време или на други начин радно
ангажованих лица у складу са Законом о
раду
5
ДРУГИ ДОДАТНИ УСЛОВИ
Потврда произвођача, одн. увозника-заступника, за
производе под ред.бројем: 3, 9, 10, 12, 14, 15,17, 28,
34, 35, 36
-Извештај о испитивању са стручним мишљењемиздат од стране акредитованих лабораторија за
испитивање за производе под ред.бр. 3, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 17, 25, 34, 35, 36

кадровским капацитетом- Образац 10

Потврда произвођача, одн. увозниказаступника, копија
На потврди назначити редни број производа
на који се потврда односи
Извештај о испитивању са стручним
мишљењем-издат од стране акредитованих
лабораторија за испитивање, копија
На извештају назначити редни број
производа на који извештај односи

Појашњење:
Сагласно члану 76.ЗЈН наручилац у конкурсној документацији самостално одређује додатне услове у
поступку јавне набавке, у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, и друге
додатне услове, увек када процени да је то потребно, имајући у виду предмет јавне набавке.
Наручилац је конкурсном документацијом омогућио да у предметној набавци понуђач може понуду да
поднесе самостално, са подизвођечем или као заједничку понуду групе понуђача.ЗЈН и конкурсном
документацијом девинисан је начин доказивања услова у случају када понуђач понуду подноси самостално,
са подизвођачем или као заједничку понуду.
Мишљења смо,да су додатни услови захтевани конкурсном документацијом у логичкој вези са предметом и
обимом јавне нававке,да не фаворизују ни једног понуђача и не ограничавају конкуренцију и наручилац их је
дефинисао поштујући одредбе ЗЈН, ради озбиљности у погледу реализације предметне набавке.
Питање бр.1: Поводом захтеваног финансијског капацитета – да понуђач не послује са губитком у последње
2 обрачунске године (2018 . и 2019. године)- какав статус имају фирме које послују тек од 2019.године.
Одговор:
Понуђачи који су основани у 2019.години, тј. послују од 2019.године, треба да доставе доказе о испуњености
финансијског капацитета за 2019.годину.
Питање бр.2: Поводом захтеваног пословног капацитета- да понуђач имаостварен промет у минималној
укупној вредности од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а (у 2018. и 2019.години)-какав статус имају фирме које
послују тек од 2019.године?
Одговор:
У конкурсној документацији,наручилац је у погледу пословног капацитета захтевао да понуђач има остварен
промет од продаје производа који су предмет јавне набавке ,не укључујући наручиоца предметне набавке
бр.ЈНМВ 1.1.4/20 у минималној укупној вредности од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, који пословни
капацитет понуђач доказује Обрасцима конкурсне документације- Образац 7 :Списак наручилаца/купаца које
понуђач снабдевао предметом јавне набавке у 2018. и 2019.години и Образац 8-Потврде наручиоца/купца о
оствареном промету од продаје.
Чланом 77.ЗЈН прописано је да испуњеност додатних услова у погледу пословног капацитета , понуђач може
доказати достављањем доказа уз понуду , најдуже за три обрачунске године. Истим чланом ЗЈН прописано је
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и да минимални годишњи проход који се тражи од понуђача не сме бити већи од двоструке процењене
вредности јавне набавке.
Дакле, наручилац је, поштујући законске оквире захтевао као услов за испуњеност пословог капацитета,
промет од продаје производа који су предмет јавне набавке ,не укључујући наручиоца предметне набавке
бр.ЈНМВ 1.1.4/20 у минималној укупној вредности од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, за највише две
обрачунске године, 2018 и 2019.годину.
Понуда понуђача, која, поред осталих доказа дефинисаних конкурсном документацијо , садржи и доказе о
испуњености пословног капацитета (Обрасце 7 и 8) , из којих наручилац може да види да је понуђач остварио
промет од продаје производа који су предмет јавне набавке ,не укључујући наручиоца предметне набавке
бр.ЈНМВ 1.1.4/20 у минималној укупној вредности од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, у периоду од највише
2 обрачунске године, 2018. и 2019.години, или је захтевани минимални промет остварио у само у
2018.години, одн . само у 2019.години, је прихватљива.
Питање бр.3:Поводом захтеваног техничког капацитета- да понуђач има доставна возила која су наменски
предвиђена за превоз добара. Какву и колику пресудну улогу има поседовање 2 доставна возила?
Образложите логичку везу овог услова са конкретном јавном набавком и аргументујте зашто је он заиста
неопходан за успешну и квалитетну реализацију ове јавне набавке
Одговор:
Наручилац је у конкурсној документацји, на страни36, у делу 7.8.3: Захтеви у погледу рока испоруке
дефинисао да рок испоруке не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писаног требовања од стране
наручиоца и да је место испоруке добара ФЦО наручилац-истоварен. Такође, Моделом уговора, чланом 3. и
чланом 5. дефинисани су обим и динамика испоруке и рок и место испоруке.
Сагласно члану 76. ЗЈН, наручилац има право да самостално одреди додатне услове техничког капацитета.
Мишљења смо да је тражени технички капацитет неопходан за реализацију конкретне јавне набавке из
разлога што су теретна возила, у захтеваном минималном броју, неопходна за неометану дистрибуцију
добара која су предмет јавне набавке, како би се обезбедиле континуиране испоруке , по динамици коју
одређује наручилац, нарочито имајући у виду да су корисници наших услуга ученици и студенти.
Питање бр.4: Поводом захтеваног кадровског капацитета – да понуђач има 2 запослена. Какву и колику
пресудну улогу има поседовање 2 запослена? Образложите логичку везу овог услова са конкретном јавном
набавком и аргументујте зашто је он заиста неопходан за успешну и квалитетну реализацију ове јавне
набавке.
Одговор:
Сагласно члану 76. ЗЈН, наручилац има право да самостално одреди додатне услове кадровског
капацитета. Мишљења смо да захтевани кадровски капацитета од минумум два запослена лица у радном
односу на неодређено време или на други начин радно ангажованих лица у складу са Законом о раду и
достављање доказа о испуњености кадровког капацитета, представља минимум доказа да понуђач поседује
кадровски капацитет неопходан за реализацију предметне јавне набавке, на начин који је научилац
дефинисао у конкурсној документацији.
Одређивањем додатних услова из члана 76. ЗЈН, не фаворизујући ни једног понуђача и не ограничавајући
конкуренцију, наручилац има дискреционо право, поштујући одредбе ЗЈН, да цени оправданост у
одређивању додатних услова конкретне јавне набавке, ради озбиљности у погледу реализације те набавке.
Примедба бр.1: Поводом других додатних услова –Потврде произвођача , одн. увозника –заступника за
производе под ред.бр. 3,9,10, 12, 14, 15, 17, 28, 34, 35 и 36.
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Одговор:
Наручиилац сматра да се не фаворизује било који понуђач, нити се ограничава конкуренција и да су сва
средства тржишно доступна.
Наручилац приликом дефинисања техничке спецификације производа није повредио одредбе ЗЈН, већ је
поступио у складу са одредбама члана 72.став 4. ЗЈН, одн. приликом навођења произвођача навео је и речи
"или одговарајуће".
Количине добара, исказане у конкурсној документацији су оквирно дате и могу се мењати зависно од
потреба наручиоца, што је и наведено на стр. 20 конкурсне документације.
Потврда произвођача, одн увозника-заступника представља доказ да се понуђачу гарантује сигурна испорука
добара, без застоја, што је од превасходно важно за ефикасно обављање делатности наручиоца.
Примедба бр.2:Поводом других додатних услова-Извештај о испитивању са стручним мишљењем-издат од
стране акредитованих лабораторија за испитивање за производе под ред.бр.3, 9,10,11,12,14,15,17, 25,34, 35,36
Одговор:
Наручилац је, у конкурсној документацју, у делу других додатних услова предвидео безбедносни лист у
складу са Правилником о обавезној садржини безбедноснг листа за ставке под ред.бр.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25,28, 30, 32, 34, 35, 36, издат од стране произвођача или увозника за наведене
производе.
За производе за које је наручилац захтевао достављање безбедносних листова, није потребно достављати
извештаје о испитивању са стручним мишљењем-издате од стране акредитованих лабораторија.
Питање бр.5:Зашто од понуђача тражите да , иако понуди управо наведена средства , опет мора да доказује
да су по саставу онаква каквим сте их описали?
Одговор:
При одабиру средстава, тј. дефинисању техничке спецификације, наручилац се трудио, да сва средства
максимално утичу и доприносе квалитету пружања услуга ученицима и студентима, како у погледу
смештаја, где се водило рачуна о испуњавању свих хигијенских норми и правила , обзиром на категорију
смештаја, тако и у погледу исхране корисника и припремању оброка у професионалним уређајима, од којих
је већина у гарантном року и потребно их је одржавати у складу са упуствима произвођача .
Техничка документација треба да докаже квалитет тражених производа, да упути на начин употребе и мере
безбедности које запослени треба да примењује приликом употребе истих, да гарантује континуирану
испоруку производа и да буде употребљива при доказивању испуњености свих законом дефинисаних
хигијенских и безбедносних услова пред надлежним институцијама.
Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за
подношење понуда НЕПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је крајњи рок за подношење понуда у овој јавној набавци
22.06.2020. године до 12.00 часова. Отварање понуда јеистог дана 22.06.2020. године у12.30 часова
II Kонтакт особа: Предраг Терзић, domucenikatrstenik@gmail.com, факс: 037/711 865
Трстеник, 18.06.2020.године
Комисија за јавну набавку
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