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08/3 бр. 404-2-22/15-8
27.10.2015. године
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке услуге
контроле противпожарних апарата, хидраната, паник расвете и противпожарних централа за
потребе организационих јединица Републичког фонда за здравствено осигурање, редни број
јавне набавке 404-22-201/15-31
Дана 26.10.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-2-22/15-7
за појашњењем у вези са поступком јавне набавке набавке услуге контроле противпожарних апарата,
хидраната, паник расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица
Републичког фонда за здравствено осигурање, редни број јавне набавке 404-22-201/15-31, сходно
члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:
Питање:

„У тачки 4 , Услови за учешће у поступку јавне набавке и упуство како се доказује испуњеност
услова стоји
Услов: Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(члан 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама)
Доказ: Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије у којем треба да буде наведено
да се дозвола даје за:
1. Сервисирање апарата за почетно гашење пожара;
2. Мерење притиска и протока воде у хидранској мрежи за гашење пожара;
3. Испитивање хидранских црева;
4. Сервисирање стабилних инсталација за дојаву пожара;
5. Испитивање противпожарних апарата на хладан водени притисак
Напомена: Неопходно је да у диспозитиву Решења МУП-а буду јасно наведене
свих 5 тачака како би понуда била прихватљива.
„Да ли су учесници у заједничкој понуди који у својим решењима издатим од Министарсва
унутрашњих послова испуњавају све захтеване услове(заједнички) ,а према подели посла за који је
неопходна испуњеност тог услова , испунили постављени услов за учешће у овом поступку јавне
набавке“. Питање се не односи на партију 30.“
Одговор:
У складу са чланом 81. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и 68/15), понуду може поднети група понуђача. На основу истог члана став 4. Прописано је да
саставни део заједничке понуде чини споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: податке о члану групе који ће бити
носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Такође, на основу члана 81. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона – (Важећа дозвола надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Из наведеног произилази да услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама
учесници у заједничкој понуди испуњавају у складу са споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. То значи да је учесник који је
одређен у споразуму о заједничком наступању дужан да као доказ о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачка 5) достави Решење Министарства унутрашњих послова којим му се издаје дозвола за
обављање оних делатности за које је у споразуму о заједничком наступању наведено да ће их
учесник у заједничкој понуди и обављати.
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