Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку у отвореном поступку бр. 11/2017
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
радова бр. 11/2017 - Набавка опреме за климатизацију терапијског дела Wellness центра
„Ковиље“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца,
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности радова, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку мале вредности добара, број 11/2017 - Набавка опреме за климатизацију
терапијског дела Wellness центра „Ковиље“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи
Ковиљачи.
1) у делу који се додатне услове на страни 6 конкурсне документације под тачком 1
стоји:
1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015 и 2016.год.) остварио приход у
минималном износу од укупно 10.000.000 динара са ПДВ.
-

да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015 и 2016.) остварио пословни
приход по основу опреме која је предмет предметне јавне набавке на објектима
(здравствени и медицински објекти ) у износу од минимум 10.000.000 динара са
ПДВ.
Услов да располаже неопходним финансијским капацитетом се доказује достављањем
следећих доказа:
I) Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и
биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016.год.),
показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. (Овим извештајем
понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио пословни приход у
минималном износу од 10.000.000 динара са ПДВ.
Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне
књиге по систему простог књиговодства, доставља:
 биланс успеха или потврду пословне банке о остварeном укупном промету на
пословном – текућем рачуну за претходне три обрачунске године
 Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат
пословања, (паушалац), доставља потврду пословне банке о стварном
укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне три обрачунске
године

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да
понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача
испуњава овај услов кумулативно и достави доказ.
II) Списак извршених набавки на објекатима (здравствени и медицински објекти) у
претходне три године (2014, 2015 и 2016.год.); уз потврде издате и потписане од
стране инвеститора (наручилаца) - уз образац изјаве о списку извршених набавки
обавезно се прилажу и фотокопије свих уговора са окончаним ситуацијама – само
корице тј прва и последња страна за све објекте и све инвеститоре – наручиоце.
Овим обрасцем изјаве понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године
остварио реализацију за опрему из предмета набавке у минималном износу од
10.000.000 динара са ПДВ.
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да
понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај
услов кумулативно и достави доказ.

Наручилац мења обрачунске године тако да треба да стоји:
2) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
- да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014 и 2015.год.) остварио приход у
минималном износу од укупно 10.000.000 динара са ПДВ.
-

да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014 и 2015.) остварио пословни
приход по основу опреме која је предмет предметне јавне набавке на објектима
(здравствени и медицински објекти ) у износу од минимум 10.000.000 динара са
ПДВ.

Услов да располаже неопходним финансијским капацитетом се доказује достављањем
следећих доказа:
J) Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и
биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016.год.),
показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. (Овим извештајем
понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио пословни приход у
минималном износу од 10.000.000 динара са ПДВ.
Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне
књиге по систему простог књиговодства, доставља:
 биланс успеха или потврду пословне банке о остварeном укупном промету на
пословном – текућем рачуну за претходне три обрачунске године
 Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат
пословања, (паушалац), доставља потврду пословне банке о стварном
укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне три обрачунске
године

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да
понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача
испуњава овај услов кумулативно и достави доказ.
JJ) Списак извршених набавки на објекатима (здравствени и медицински објекти) у
претходне три године (2013, 2014 и 2015.год.); уз потврде издате и потписане од
стране инвеститора (наручилаца) - уз образац изјаве о списку извршених набавки
обавезно се прилажу и фотокопије свих уговора са окончаним ситуацијама – само
корице тј прва и последња страна за све објекте и све инвеститоре – наручиоце.
Овим обрасцем изјаве понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године
остварио реализацију за опрему из предмета набавке у минималном износу од
10.000.000 динара са ПДВ.
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да
понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај
услов кумулативно и достави доказ.

У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 13.03.2017. године

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 мале вредости ЈН бр. 11/2017 – Набавка
опреме за климатизацију терапијског дела Wellness центра „Ковиље“ Специјалне болнице
за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Нисмо нашли процјењену вриједност набавке
Одговор бр.1.
Наручилац није у обавези да прикаже процењеу вредност у складу са Законом о јавним
набавкама.
Питање бр. 2
Незнамо вриједност набавке па нисмо сигурни да ли је она мале вриједности,како је
наведено у позиву
Одговор бр.2.
У позиву који је објављен на порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца у петом реду
стоји : „Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности“.
Према ставу 1 члана 39 Закона о јавним набавкама стоји: „јавна набавка мале вредности
је набавка чија процењена вредност није већа од 5.000.000 динара.“
Питање бр. 3
Сувише је кратак рок за припрему понуда
Одговор бр.3
Наручилац је поступио у складу са Законом о јавним набавкама (члан 39 и члан 99) те је у
том погледу оставио понуђачима примерен рок за припремање понуда.
Питање бр. 4
У условима за учешће тражи се: 2) располаже неопходним кадровским и техничким
капацитетом и то: б) теретно возило најмање носивости 1000кг регистровано на понуђача
-обим посла је мали и не може се захтијевати
Одговор бр.4
Наручилац је поступио у складу са Законом о јавним набавкама у погледу додатних услова
за ову врсту јавне набавке.
Питање бр. 5
Потврда о обиласку локације не може бити дисквалификајућа, поготову јер је кратак рок
од објаве тендера до крајњег рока за пријем понуда

Одговор бр.5
Наручилац је предвидео у додатним условима обилазак локације, с обзиром на радове
који треба да се изврше, обилазак локације је неопходан и битан у циљу припремања
понуде и рока извођења радова.
Питање бр. 6
Код позиције 1, да ли базенска клима комора треба да има један (само потисни) или 2
(потисни и одсисни) вентилатора ? Ако је један, онда не разумемо улогу рекуператора,
који је специфициран у саставу коморе. Ако су 2, онда молимо и за податке за тај други,
одсисни, вентилатор (проток, напор)
Одговор бр.6
Базенска комора има два вентилатора. Састав коморе и карактеристике дате су у прилогу

Питање бр. 7
Код позиције 3, да ли можете да дате детаљнији опис и садржај те позиције (Мерно
регулациона опрема клима коморе), са тачним спецификацијама, карактеристикама и
количинама елемената "мерно-регулационе опреме"). Или евентуално да објавите /
доставите апликациону схему, са које ћемо ми сами моћи да видимо о каквим се тачно
елементима ради.
Одговор бр.7
Мернорегулациона опрема клима коморе и ПЛЦ регулатор испоруцују се у комплету са
клима комором и остварују следеце функције:
 даљински и програмирани старт-стоп
 очитавање протока потисног и одсисног вентилатора
 могуцност задржавања жељне вредности протока ваздуха
 регулациони круг грејача са заштитом од смрзавања
 регулациони круг хладњака
 регулациони круг парног овлаживача
 регулациони круг жалузина(фреецоолинг, брзо узгревање, оптимални избор
количина свежег ваздуха, мразна заштита)
 програм за уштеду енергије
 евиденција свих алармних стања
 могућност задржавања и промене свих поставних вредности протока,
температура, влаге и количине свежег ваздуха.
 дисплеј
Регулатор се испоручује као саставни део клима коморе, програмиран, испитан и повезан.
(Тип Сименс Симатиx, ГГ, Царел или сл.)
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације, сматрају се
саставним делом конкурсне документације и као коначан облик конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр.11/2017,
Дана 15.03.2017. године

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку у отвореном поступку бр. 11/2017
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
радова бр. 11/2017 - Набавка опреме за климатизацију терапијског дела Wellness центра
„Ковиље“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца,
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности радова, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку мале вредности добара, број 11/2017 - Набавка опреме за климатизацију
терапијског дела Wellness центра „Ковиље“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи
Ковиљачи.
1) у делу који се додатне услове на страни 6 конкурсне документације на позицији 1
тачка 2 стоји:
Списак извршених набавки на објекатима (здравствени и медицински објекти) у
претходне три године (2013, 2014 и 2015.год.); уз потврде издате и потписане од
стране инвеститора (наручилаца) - уз образац изјаве о списку извршених набавки
обавезно се прилажу и фотокопије свих уговора са окончаним ситуацијама – само
корице тј прва и последња страна за све објекте и све инвеститоре – наручиоце. Овим
обрасцем изјаве понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио
реализацију за опрему из предмета набавке у минималном износу од 10.000.000
динара са ПДВ.
Наручилац мења обрачунске године тако да треба да стоји:
II) Списак извршених набавки на објекатима (здравствени и медицински објекти) у
претходне три године (2014, 2015 и 2016.год.); уз потврде издате и потписане од
стране инвеститора (наручилаца) - уз образац изјаве о списку извршених набавки
обавезно се прилажу и фотокопије свих уговора са окончаним ситуацијама – само
корице тј прва и последња страна за све објекте и све инвеститоре – наручиоце.
Овим обрасцем изјаве понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године
остварио реализацију за опрему из предмета набавке у минималном износу од
10.000.000 динара са ПДВ.
У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 15.03.2017. године

