Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 10/2016 – Набавка намештаја на дечијем
одељењу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
У додатним условима конкурсне документације захтевате да је понуђач у претходних
годину дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки закључио и
реализовао најмање 1 уговор о добрима која су предмет јавне набавке, а појединачна
вредност није мања од 10.000.000,00 РСД без ПДВ-а.
Да ли овај захтев подразумева да сваки појединачан уговор не сме бити мањи од
10.000.000,00 динара без пдв-а?
Уколико је одговор на претходно питање потврдан, који је смисао да захтевате да
појединачан уговор не сме бити мањи од 10.000.000,00 динара када је ово јавна набавка
мале вредности и максималан износ на који уговор по овој јавној набавци може бити
закључен је 5.000.000,00 динара?
Наиме, приликом одређивања минималних капацитета понуђача као додатних услова,
наручилац је дужан да води рачуна да тако одређени услови не дискриминишу понуђаче и
да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. Обавеза да додатни услови не
дискриминишу понуђаче не значе да постављене услове може и мора да испуни сваки
понуђач који се бави предметном јавном набавком, већ је смисао одређивања тих услова да
у поступку учествују само понуђачи који су за то заиста квалификовани и способни.
На основу овога можемо закључити да није неопходно да је понуђач реализовао један или
више уговора чија је појединачна вредност минимум 10.000.00,00 да би био способан да
реализује уговор чија би вредност била минимум 5.000.000,00 динара, већ је довољно да је
реализовао један или више уговора чија је појединачна вредност идентична вредности
јавне набавке, као и уговоре из којих се види да је понуђач претходно реализовао уговоре
исте или сличне предметној јавној набавци.
Одговор 1.
Наручилац прихвата да је понуђач у претходних годину дана од дана објављивања позива
на Порталу јавних набавки закључио и реализовао најмање 2 уговора о добрима која су
предмет јавне набавке, а чија појединачна вредност није мања од 5.000.000,00 РСД без
ПДВ-а.
Питање бр. 2:
Душек за кревете –која је дебљина?
Одговор бр. 2:
Дебљина душека за кревете је 20 цм.

Питање бр. 3:
Креветац дрвени- Да ли је неопходно да завршна обрада креветића буде у високом сјају?
Одговор бр. 3:
Завршна обрада креветића не мора бити у високом сјају.
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 10/2016.
Дана 23.03.2016. године

