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Додатне информације/појашњења бр.2 у вези Конкурсне 
документације за јавну набавку добара – средства за одржавање 

хигијене, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија), 
од 1 до 5 и то за ПАРТИЈУ 2 – СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ (ЈНОП 4/2013) 

 
 Путем mail-a Наручилац је дана 28.02.2013.године примио захтев од 
потенцијалног понуђача којим се траже додатне информације/појашњења у 
вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – средства за 
одржавање хигијене, обликоване у више посебних истоврсних целина 
(партија), од 1 до 5 и то за ПАРТИЈУ 2 – СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ, у оквиру 
којега су постављена следећа питања: 
 
Питање бр.1: 
Предузеће је почело са радом од 01.11.2012.год и као такво не испуњавамо 
услов из тачке 5.2 услова из чл.44 ЗЈН. Да ли је то неопходан услов за 
учешће на тендеру, са обзиром да намеравамо да наступимо са подизвођачем 
или групом понуђача? Такође, да ли у том случају можемо наступити као 
носиоци понуде, тј. посла или морамо као подизвођачи? 
 
Питање бр.2: 
Везано за претходно питање, да ли је неопходан услов из тачке 14. - Образац 
изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама, са обзиром да предузеће послује тек 4 месеца?  
 
Питање бр.3: 
Да ли је неопходан услов из тачке 6.2, јер наше предузеће има 2 запослена 
по уговору, док предузеће са којим ћемо наступити испуњава тај услов са 
минимум 2 стално запослена?  
 
Питање бр.4: 
Да ли је неопходно да се у понуди доставља сертификат о здравственој 
исправности сваког појединачног производа или се они достављају накнадно?  
 
Питање бр.5: 
Да ли је неопходно да по захтеву Наручиоца-спецификацији, производ буде 
тачне тежине или запремини, или је довољно да понуђени производ буде 
еквивалентан траженом у спецификацији по својој намени иако има 
одступања у тежини и запремини? 
 
Питање бр.6: 
Појасните ми део за називе артикла под редним бројем 3,4,5 где у 
спецификацији пише "Winterhalter" ili ekvivalent, у течном стању, паковање 
25/1, на шта се односи 25/1? 



 

 
На основу члана 32. став 3., а сходно члану 31. став 1. Закона о јавним 
набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је следећа додатна 
појашњења: 
Одговор на питање бр.1: 
Конкурсном документацијом (страна 22/47 КД и Упутство како се доказује 
испуњеност услова из чл.44 Закона о јавним набавкама страна 24/47 КД, став 
2. тачка 5.2.) је као обавезан услов из члана 44. Закона о јавним набавкама и 
то у погледу неопходног пословног капацитета, одређено да је неопходан 
пословни капацитет да је понуђач у претходне 2 године (2011. и 2012. 
година) закључио минимум 3 (три) уговора, чији предмет је испорука 
средстава за одржавање хигијене. Имајући у виду да је понуђач основан 
01.11.2012.године, уколико је понуђач у периоду од његовог оснивања до 
краја 2012. године закључио минимум 3 (три) уговора, чији предмет је 
испорука средстава за одржавање хигијене, он испуњава услов у погледу 
неопходног пословног капацитета. 
Неопходан пословни капацитет представља обавезан услов за учешће у 
поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. став 2. тачка 6. Закона о 
јавним набавкама, те ће понуда понуђача који не достави доказе о 
испуњавању услова у погледу неопходног пословног капацитета бити 
одбијена као неисправна. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач (носилац посла 
како је наведено у питању) мора да испуњава услов у погледу неопходног 
пословног капацитета и да достави доказе о томе на начин одређен 
Конкурсном документацијом, а подизвођач мора да испуњава само услове из 
члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама и да достави доказе 
о томе на начин одређен чланом 45. Закона, док услов у погледу неопходног 
пословног капацитета не мора да испуњава, нити је потребно да о томе 
доставља доказе. 
Уколико се подноси заједничка понуда од стране групе понуђача, услове из 
члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама морају да 
испуњавају сви чланови групе понуђача понаособ и да доставе доказе о томе 
на начин одређен чланом 45. Закона о јавним набавкама, док услове из члана 
44. став 2. тач. 6) до 7) Закона о јавним набавкама (неопходан финансијски и 
пословни капацитет, односно довољан технички и кадровски капацитет) 
чланови групе понуђача испуњавају заједно и морају да доставе доказе о 
томе на начин одређен Законом о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом. 
 
Одговор на питање бр.2: 
Конкурсном документацијом је у Упутству понуђачима како да сачине понуду 
у делу 17) врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно 
извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама одређено да је понуђач у обавези да уз понуду достави потписану 
и оверену Изјаву о уредном извршењу обавеза по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама, која чини саставни део Конкурсне 
документације. Такође је Конкурсном документацијом у Упутству како се 
доказује испуњеност услова из чл.44 Закона о јавним набавкама, у ставу 11. 
алинеја 9. одређено да је у оквиру других обавезних докумената које понуђач 
мора да достави, неопходно да достави и Изјаву о уредном извршењу обавеза 
по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
Без обзира на то када је понуђач основан, понуђач је дужан да достави 
попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о понуђача о уредном 
извршењу обавеза по раније закљученим уговорима и то дату на обрасцу из 
Конкурсне документације који се налази на страни 46/47 КД. 
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Одговор на питање бр.3: 
Конкурсном документацијом (страна 22/47 КД и Упутство како се доказује 
испуњеност услова из чл.44 Закона о јавним набавкама страна 24/47 КД, став 
2. тачка 6.2.) је као обавезан услов из члана 44. Закона о јавним набавкама и 
то у погледу довољног кадровског капацитета, одређено да је довољан 
кадровски капацитет да понуђач има минимум 2 стално запослена лица 
(дакле у радном односу на неодређено време).   
Довољан кадровски капацитет представља обавезан услов за учешће у 
поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. став 2. тачка 7. Закона о 
јавним набавкама, те ће понуда понуђача који не достави доказе о 
испуњавању услова у погледу довољног кадровског капацитета бити одбијена 
као неисправна. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач (носилац посла 
како је наведено у питању) мора да испуњава услов у погледу довољног 
кадровског капацитета (мора дакле да има минимум 2 запослена лица и то у 
сталном радном односу, односно у радном односу на неодређено време) и да 
достави доказе о томе на начин одређен Конкурсном документацијом, а 
подизвођач мора да испуњава само услове из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) 
Закона о јавним набавкама и да достави доказе о томе на начин одређен 
чланом 45. Закона, док услов у погледу довољног кадровског капацитета не 
мора да испуњава, нити је потребно да о томе доставља доказе. 
Уколико се подноси заједничка понуда од стране групе понуђача, услове из 
члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама морају да 
испуњавају сви чланови групе понуђача понаособ и да доставе доказе о томе 
на начин одређен чланом 45. Закона о јавним набавкама, док услове из члана 
44. став 2. тач. 6) до 7) Закона о јавним набавкама (неопходан финансијски и 
пословни капацитет, односно довољан технички и кадровски капацитет) 
чланови групе понуђача испуњавају заједно и морају да доставе доказе о 
томе на начин одређен Законом о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом. 
 
Одговор на питање бр.4: 
Није неопходно да се у понуди доставља сертификат о здравственој 
исправности сваког појединачног производа. 
Конкурсном документацијом (страна 8/47 КД) је одређено да ће Комисија 
након отварања понуда, а пре доношења одлуке о избору најповољније 
понуде од понуђача, чија понуда буде исправна, одговарајућа и 
прихватљива, тражити да достави све узорке добара (артикала) које је навео 
(понудио) у својој понуди. Рок за доставу узорака је 2 дана од дана када је 
понуђач примио позив за доставу узорака у коме се наводи да је обавезан да 
исте достави. 
У случају да понуђач у остављеном року не достави тражене узорке Комисији, 
понуда ће се одбити као неисправна. 
 Комисија ће одбити понуду као неисправну и у следећим случајевима: 
- уколико се достављени узорак разликује од добра који је понуђач дао у 
понуди и 
- уколико на достављеном узорку нема декларација произвођача 
 
Одговор на питање бр.5: 
Чланом 2. став 1. тачка 18) Закона о јавним набавкама одређено је да је 
одговарајућа понуда она понуда која је благовремена, исправна и за коју је 
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.  
У складу са тим, да би понуда била одговарајућа понуђач је дужан да понуди 
добра која су у свему у складу са  захтевима Наручиоца наведеним у делу 6. 
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Конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и слично) страна 
33-35/47 КД.  Понуђена добра морају да буду захтеване тежине или 
запремине, односно нису дозвољена одступања у тежини и запремини 
понуђених добара у односу на захтеване. 
 
Одговор на питање бр.6: 
За артикле наведене под редним бројем 3 и 4 (3.Детерџент течни за 
машинско прање белог суђа; 4.детерџент течни за машинско прање црног 
суђа) "Winterhalter" или еквивалент, у течном стању, паковање 25/1 значи 
паковање од 25 литара у канистеру. 
За артикал наведен под редним бројем 5 (Со таблетирана за машине за суђе) 
"Winterhalter" или еквивалент, паковање 25/1 значи паковање од 25 
килограма. 
 

Ова информација, сходно члану 32. став 3. Закона о јавним набавкама, 
истовремено се доставља свим другим лицима која су примила Конкурсну 
документацију и обављује на web-сајту Управе за заједничке послове 
покрајинских органа, линк јавне набавке. 

 
 

 
            ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  

                                                               с.р. Наташа Нађ 


