
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. 02/2018 – Електроинсталатерски радови 

у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ на објектима Стандард, 

Херцеговина, Далмација, Нови објекат и објекат техничке службе са магацином и 

вешерницом. 

 

Питање бр. 1. 

У поступку ЈН 02/2018-ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ БОЛНИЦЕ 

у делу додатни услови -финансијски капацитет Тачка 3б тражи се следеће: Да је понуђач у 

протеклих 5 година редовно измиривао обавезе уплате пореза и доприноса за све 

запосленe, а као доказ се прилажу М4 обрасци. Уколико је  фирма (потенцијални понуђач) 

основана у 2017 години, а самим тим не поседује М4 образац за претходну годину јер се 

исти предају до 30.04.2018 године, да ли се могу приложити ППП ПД пријаве као доказ о 

исплаћеним порезима и доприносима као доказ? 

 

Одговор бр. 1. 

Наручилац дозвољава потенцијалном понуђачу да приложе ППП ПД пријаве као доказ о 

исплаћеним порезима и доприносима за 2017. годину 
 

Питање бр. 2. 

На страни 7., у делу додатни услови,-предвиђен је обавезан обилазак објекта и доказ: 

оверен образац од стране инвеститора из конкурсне документације. Како је истим 

одређен само један дан за обилазак, онемогућавају се остали понуђачи, који су касније 

видели тенедер, да конкуришу и доставе своје понуде и тако наручилац смањује 

конкуренцију, повређујући начела ЈН. 

Молим наручиоца да или измени овај услов као опциони или обезбеди нови термин 

обиласка објекта, како би конкурсна документација била у складу са ЗЈН. 

 

Питање бр.3. 

наручилац је као додатни услов под редним бројем 4. одредио обавезу понуђача да пре 

подношења понуде изврши обилазак и упозна се са специфичностима и условима 

извођења радова.  

Обавештавамо Наручиоца да је Републичка комисија, у својим многобројним решењима, 

констатовала да је обавезан обилазак локација непотребан и дискриминаторски услов, те 

захтевамо да исти избришете или да исти предвидите само као могућност (не и као 

обавезусваког заинтересованог лица). Такође, нема никакве логике да услов за учешће у 

поступку ове јавне набавке буде Изјава о обиласку локације, јер понуђачи могу да поднесу 

прихватљиве понуде без обиласка локације, будући да имају сасвим довољно информација 

за припрему истих. Даље, указујемо наручиоцу да је позив за подношење понуда и 

конкурсну документацију објавио на Порталу ЈН дана 22.01.2018.године а као једини 

термин обиласка у документацији навео следећи дан 23.01.2018 с тим да су понуђачи били 

дужни да најаве долазак представника најкасније исти дан када јеконкурсна документација 

и објављена на Порталу ЈН односно до 22.01.2018. год до 14 часова. 

Захтевамо да наручилац избрише обавезу обиласка локације као додатни услов и/или 

исту предвиди као могућност а не као обавезу заинтересованих понуђача 



Одговор бр. 2 и 3. 

Због природе предмета јавне набавке и комплексности објекта Наручилац сматра да је 

неопходно извршити обилазак локације те Наручилац остаје при овом додатном услову и 

истовремено одређује нови термин за обилазак дана 31.01.2018. године у радно време 

Болнице од 7-14 часова.  

Понуђачи који су извршили обилазак локације дана 23.01.2018. године прилажу потврду 

уз понуду тако да нису у обавези да изврше поновни обилазак. 

 

Питање бр. 4. 

Наручилац је као елементе критеријума доделе уговора  одредио понуђену цену – 50 

пондера и рок извршења услуге – 50 пондера. Чланом 85. став 2. тачка 3) ЗЈН прописано 

једа се као критеријум економски прихватљиве понуде може користити и „рок испоруке 

или извршења услуге или радова у оквиру минимално прихватљивог рока који не 

угрожава квалитет као и максимално прихватљивог рока“. Наручилац је дужан да у 

складу са наведеним чланом дефинише минимално прихватљив рок. 

 

Одговор бр. 4. 

Наручилац оставља могућност понуђачима да свој рок извршења услуге предвиде у 

оквиру маскималног предвиђеног рока који је 30 дана. Овако одређен рок за извршење не 

ограничава конкуренцију из разлога што сваки од понуђача према својим способностима 

и могућностима може извршити ову јавну набавку. Ако би Наручилац дефинисао 

минимални рок ивзршења услуге а неки од потенцијалних понуђача могу извршити 

услугу и у року мањем од минималног предвиђеног дошло би до нарушавања и 

ограничавања конкуренције.  

Наручиоцу је врло битан рок изршења услуге због попуњености капацитета Болнице и 

почетка нове сезоне од почетка марта.  

 

Питање бр. 5. 

У тачки 5. додатних услова и у делу документације који се односи на средства 

финансијског обезбеђења наручилац је дефинисао да се меница за добро извршења посла 

доставња у року од 10 дана од потписивања уговора, а у члану 12. Модела уговора 

наведено је „ у року од 3 дана“. Потребно је да наручилац усклади рокове. 

 

Одговор бр. 5. 

Наручилац је направио грешку техничке природе тако да у члану 12. Модела уговора 

треба да стоји „Извршилац је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора 

достави наручиоцу меницу за добро извршење посла. Меница за добро извршење посла 

издаје се у висини 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ –а са роком важности који је 

десет (10) дана дужи од истека рока за коначно извршење.“ 

 

Питање бр. 6. 

У делу документације која се односи на финансијско обезбеђење наведено је да се поред 

картона депонованих потписа доставља и копија ОП обрасца (овереног у општини или 

суду). Као прво да би меница као средство обезбеђења била валидна потребно је да исту 

прати оригинал захтев за регистрацију и копија картона депонованих потписа оверена од 

стране пословне банке. Као друго, на коју оверу ОП обрасца наручилац мисли с обзиром 



да одредбама ЗЈН документација може да се доставља као копија? 

 

Одговор бр. 6. 

Наручилац мисли на ОП образац који је оверен од стране надлежног органа оверен и 

достављен копиран Наручиоцу уз понуду. 

 

Питање бр.7. 

У члану 16. став 2. Модела уговора наводи се банкарска гаранција, а у конкурсној 

документацији предвиђена је меница као средство финансијског обезбеђења. 

 

Одговор бр. 7. 

Наручилац је направио грешку техничке природе тако да у члану 16. Став 2 Модела 

уговора треба да стоји „Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране 
потпишу, односно, када Добављач достави Наручиоцу попуњену меницу за добро 

извршење посла.“ 

 

Питање бр.8. 

У члану 7. став 1. и став 2. Модела уговора наведи се пројекат. Предмет понуде није 

израда пројекта већ испорука и уградња добара. 
 

Одговор бр. 8. 

Наручилац је направио грешку техничке природе тако да у члану 7. Став 1 и 3 Модела 

уговора треба да стоји  
Члан 7. 

„Извршилац се обавезује да пажњом доброг стручњака изврши уговоренe радове, 

дефинисану чланом 1. овог уговора, закључно са изршеним радовима, у року од 

___________ дана од дана ступања овог уговора на снагу. 

Извршилац задржава право да продужи рок за извршење радова у случају да захтеване 

информације и документација нису достављени  на време од стране Наручиоца. „ 
 

Питање бр.9. 

На страни 10. Конкурсне документације у оквиру упутства понуђачима како да сачине 

понуду потребно је да наручилац ближе појасни део „Задатак понуђача“. Нејасно је из 

наведеног да ли понуђачи треба да доставе документацију уз понуду која се односи на 

понуђена добра? Уколико се доставља каталошка документација (која је обимна) да ли 

иста може да се достави на страном језику с обзиром да је за превод исте потребно доста 

више времена од рока за предају понуда? Молим појасните и ако је потребно нешто 

доставити од документације наведите јасно за које позиције се доставља 

 

Одговор бр. 9. 

Наручилац је навео на страни 10 у делу „задатак понуђача“ следеће: „Понуђач, по овом 

Позиву, треба да достави понуду за добра према конкурсној документацији. Понуда треба 

да садржи све податке тражене од стране Наручиоца, изузев података који се налазе на 

одређеним Web страницама (на пример комплетан каталог) и који су без додатних захтева 

јавности доступни на увид, о чему понуђач треба да укаже и упути Наручиоца.“ Што значи 

да потенцијални понуђачи могу навести њеб странице на којој се може видети каталог.  



 

Питање бр.10. 

у додатним условима у тачки 1а) која се односи на пословни капацитет, наведено је „Да 

понуђач на дан објављивања позива, поседује осигурања запослених радника. Доказ 

испуњености услова - Полисе осигурања запослених“. Пословни капацитет односи се на 

референтне радове и исти не може имати везе са осигурањем запослених. Захтевамо да 

наручилац избрише услов под тачком 1а). 
 

Одговор бр. 10. 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и наведени додатни услов брише 

тако да исти није потребно доставити. 

 

Питање бр.11. 

У додатним условима у тачки 2б) која се односи на финансијски капацитет наручилац 

тражи од понуђача да је редовно измиривао обавезе уплате пореза и доприноса за све 

запослене раднике а као доказ испуњености услова тражи Образац М4 за 2013. -2017. 

године. Рок за предају Обрасца М4 за 2017.годину је до краја априла 2018.године тако да је 

немогуће доставити тражени образац за наведену годину. Даље нејасно је зашто наручилац 

наводи овакав услов јер послодавац је могао да има један кадар у 2013 а сасвим други 

кадар – друге запослене у 2016 или 2017 години. Самим испуњавањем обавезног услова 

чл.75.тачка 4. доказује се да су измирени порези, доприноси и друге јавне дажбине. 
 

Одговор бр. 11. 

Наручилац дозвољава потенцијалном понуђачу да приложе ППП ПД пријаве као доказ о 

исплаћеним порезима и доприносима за 2017. Годину. Док за претходне године понуђачи 

су у обавези да доставе обрасце М4. 

 

Питање бр.12. 

У делу конкурсне документације која се односи на рок испоруке (страна 14) наведено је 

„Понуђач гарантује квалитет израде студије одређен захтевима из понуде.“ На какве 

студије наручилац мисли с обзиром да је предмет понуде испорука и уградња светиљки? 
 

Одговор бр. 12. 

Наручилац је направио грешку техничке природе тако да на страни 14 у делу Рока 

испоруке у поднаслову начин спровођења контроле и обезбеђивања квалитета треба да 

стоји а „Понуђач гарантује квалитет извршених радова захтевима из понуде.“ 

 

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. 02/2018. 

Дана 26.01.2018. године 

 


