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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 

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

 
Дана 17.11.2015. 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: 

 „Конкурсном документацијом на страни 14/43 у тачки 23.1. стоји следеће: „Понуђач је дужан 

да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је 
поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде  (образац бр. 6 у конкурсној документацији)“, Да ли наведену изјаву 
понуђачи достављају уз понуду у виду Изјаве на сопственом меморандуму или је довољно доставити 
Изјаву на обрасцу 6. из конкурсне документације са стр.31/43, која не обухвата кривичну и 
материјалну одговорност?“ 

 
Одговор бр.1:  

 Као доказ услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, довољно је доставити 
Изјаву на обрасцу 6 - ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА, стр. 31/43 КД. 
 

Питање бр.2: 
„На стр. 5/43 конкурсне документације за партију 3 Филијала Зрењанин наручилац наводи 

квадратуру од 1741,90 м2 док сабирањем испостава и филијале истог објекта за партију 3 на стр. 
37/43 наручилац приказује квадратуру од 1808,40 м2, интересује нас која је меродавна квадратура за 
понуду.“ 

 
Одговор бр.2: 
На страни 5/43 КД, за партију 3 – Филијала Зрењанин, начињена је техничка грешка у укупној 

квадратури. Укупна квадратура за наведену партију износи 1808,40 м2. 
Мења се укупна квадратура за партију  3 – Филијала Зрењанин, тако да уместо 1741,90 м2 

сада стоји 1808,40 м2. 
 
Питање бр.3: 
„Наручилац је на страни 6/43 Конкурсне докуменације навео да је понуђач у обавези да као 

саставни део понуде достави, између осталог и „упутство о коришћењу на сопственом обрасцу у 
складу са Законом о хемикалијама (Сл. гласник 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12, 25/15)“. Будући да је 
Законом о хемикалијама дефинисана обавеза достављања безбедносног листа за средства за 
одржавање хигијене на захтев корисника, да ли наручилац заправо захтева да саставни део понуде 
чине безбедносне листе за наведена средства, које у складу са законом и подзаконским актима 
израђују произвођачи, односно увозници – дистрибутери средстава?“ 

 
Одговор  бр.3:  
Понуђач није у обавези да како саставни део понуде достави безбедносне листе. Довољно је 

да као саставни део понуде понуђач достави упутство о коришћењу на сопственом обрасцу, стр.6/43 
КД.  Конкурсном документацијом на страни 7/43КД предвиђено је да: Наручилац задржава право да 
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од изабраног понуђача захтева да достави доказе о извршеним испитивањима хемијских средства у 
акредитованим лабораторијама за испитивање састава и здравствене исправности средстава. 

 
 Питање бр. 4: 
 „С обиром на то да је Регистар меница и овлашћења јавно доступан, да ли је довољно 
Наручиоца упутити на веб страницу http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.htlm имајући у виду да се 
на истом може проверити да ли је меница регистрована укуцавањем серијског броја менице или је 
искључиво као доказ потребно доставити извод из регистра меница Народне банке Србије?“ 
 
 Одговор бр.4: 
 Чланом 79. став 6. Закона о јавним набавкама предвиђено је да наручилац не може одбити 
као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен законом или конкурсном 
документацијом ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. Имајући у виду наведено, није потребно као доказ искључиво доставити извод из регистра 
меница Народне банке Србије. 
 
 Наручилац ће, у складу са наведеним изменама конкурсне документације, објавити 
пречишћен текст конкурсне документације на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници. 
 

 Комисија за јавну набавку 
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