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10.11.2015.године 
 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне 
набавке: 404-1-215/15-88 
 

 
Дана 09.11.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем 

у вези поступка јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, 
број јавне набавке: 404-1-215/15-88, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

Питање бр.1: 
„Као понуђачи испуњавамо све обавезне и додатне услове Наручиоца, осим услова 

за 2014. годину и временског периода обављања предметних послова 12 месеци 
непрекидно обзиром да смо основани у 2015. години. У 2015. години имамо више 
закључених уговора кроз јавне набавке који су предмет набавке, односно захтеване 
површине, и који су и даље на снази. Да ли ће наручилац нашу понуду прихватити, 
упоређивати и оцењивати у складу са условима из конкурсне документације или одбити као 
неприхватљиву, обзиром да из реалних и објективних разлога не можемо доставити доказе 
за 2014. годину и 12 месеци непрекидног пословања (одржавање хигијене објеката)? 
Питања постављамо у складу са чланом 10. и чланом 12. ЗЈН.“ 

 
Одговор бр.1:  

 Наручилац је додатне услове: 
1) да понуђач има позитиван финансијски резултат у претходној обрачунској 

години (2014.); 

2) да је понуђач бар у једном временском периоду од непрекидно 12 (дванаест) 
месеци посматрано у оквиру временског периода од претходне три године од 
дана објављивања позива, већ обављао или обавља услугу која је предмет 
јавне набавке на површини од минимум износа површине за партију за коју 
понуђач подноси понуду. Уколико понуђач подноси понуду за више партија на 
површини минимум износа највеће површине партије од оних за које подноси 
понуду, 

одредио у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама имајући у виду предмет 
јавне набавке. 

Наручилац ће, у складу са чланом 106. ЗЈН, одбити понуду уколико понуђач не 
докаже да испуњава обавезне и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом. 

 Наручилац није извршио повреду члана 10. и члана 12. ЗЈН будући да додатни 
услови одређени конкурсном документацијом не представљају основ за дискриминацију и 
ограничавање конкуренције међу понуђачима будући да конкуренција међу понуђачима не 
значи да се сваком од заинтересованих понуђача мора омогућити да учествује у поступку 
јавне набавке. Наручилац није у обавези да дефинише услове тако да може да их испуни 
свако од правних или физичких лица заинтересованих за закључење уговора, већ је 
потребно да исте одреди тако да буду у складу са његовим потребама а да при том постоји 
довољан број понуђача који може да их испуни а да се притом обезбеди конкуренција. 
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Питање бр.2: 
„Да ли наручилац прихвата и закључене уговоре са приватним сектором који су 

предмет набавке или захтева искључиво потврде референтних Наручилаца јавног сектора?“ 
 
Одговор бр.2:  

 Наручилац не захтева искључиво потврде референтних наручилаца јавног сектора. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 

 
 
 
 
 


