
 

Општа болница Панчево 

Милоша Требињца број 11 

Панчево 

Датум: 14.07.2017. године 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама објављујемо одговор на пристигла питања: 

 

Питање 1: 

Молимо вас да нам објасните из ког разлога стављате у конкурсну документацију нелогичне 

услове. 

Ако неко жели да учествује само у једној партији, мора да докаже толики капацитет, на основу 

наших искустава радећи са вама знамо да за партију 1. за артикле макароне резанци за супу где 

се 1 до 2 пута месецно доставља око 250 кг робе потребно имати: 3 доставна возила, магацински 

простор од 600м2, 5 малопродајних објеката и 20 запослених радника? 

Да ли за кукурузни и пшенични гриз где се доставља 120 кг месечно, а потребно је имати горе 

наведене услове? 

Да ли за брашно које се доставља 1-2 пута месечно 200 кг, потребно имати горе наведене 

услове? 

Да ли за партију 3. где се доставља у просеку 100 кг рибе недељно Сардине где се на 2 месеца 

доставља 40 кг сардине, потребно имати горе наведене услове? 

Да ли за партију 4. где на годишњем нивоу немате ни 2500 кг робе и где месечно не узимате 

више од 200 кг потребно имати горе наведене услове? 

 

Одговор 1: 

Конкурсна документација је састављена у складу са Законом о јавним набавкама и предметом 

јавне набавке. Напомињемо и да је Закон о јавним набавкама предвидео да потенцијални 

понуђачи могу поднети понуде или самостално или са подизвођачем или као заједничка понуда. 

 

Питање 2: 

На који начин објашњавате тј. шта понуђач доказује кроз малопродајне објекте укупно 5? Да ли 

можете узети у обзир ако понуђач има кућу на мору? 

 

Одговор 2: 

Као услов је наведено да је неопходно да понуђач располаже са минимум 5 малопродајних 

објеката. Као доказ неопходно је да понуђач достави доказ о правном основу коришћења 

објекта (извод из пописне листе основних средства са јасно назначеном позицијом траженог 

објекта, извод из листа непокретности, уговор о купопродаји, уговор о закупу) – у неовереној 

фотокопији. 

 

Питање 3: 

Одговорите нам молимо вас, да ли ви мислите да се квалитет и референце једног произвођача 

одређује квадратура његовог поседа или његов укупан годишњи промет и остварени уговори са 

референтним установама из кога се закључује да ли је способан да изврши одређен посао. У 

вашој документацији не види да ли је то важно? 

Овим захтевом сте поступили противно ЗЈН из више разлога: ограничавате конкуренцију, 

постављате дискриминаторски услов итд. 

Молимо да преиспитате и измените дате услове. 

 

Одговор 3: 

Комисији за ЈНОП 19/17 није најјасније постављено питање. Приликом израде конкурсне 

документације и одређивања услова и доказа, Наручилац се водио основним начелима Закона о 

јавним набавкама. 

 

Комисија за ЈНОП 19/17 


