
 
 
 
 

 
 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
У вези објављенe јавне набавке за набавку добара  -  ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ   
ЈН.број  18-1133/2017 заинтересовано лице је, дана 27.06.2017. године, у писаном 
облику тражило додатне информације и појашњења конкурсне документације, за 
јавну набавку Водоводни материјал, Партија 5 Електрофузиони материјал 
 

ПИТАЊЕ: 
У предметној јавној набавци ЈН број 18-
1133/2017, Партија 5, на страници 45, као један од додатних услова навели сте: 
  
7) Додатни Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 
Да је Понуђач у 2015.години или 2016.години склопио најмање један, или више, 
појединачних уговора на износ од минимално 1.500.000,00 динара без ПДВ-а за 
испоруку предметних добара ове партије јавне набавке уз доказ да је исти и 
реализовао. 
  
Сматрамо да сте прекршили одредбе Закона о јавним набавкама, и то, члан 76 ст
ав 6 где је прописано да Ви каоНаручилац одређујете Услове за учешће тако да ти
 услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези сапредметом јавне наб
авке, па молимо да нам објасните логичку везу због каква је разлика да ли се роба
 која је предметПартије 5 испоручила према једном уговору или се испорука врши
ла у два, три или десет уговора а чије је укупнаредност 1.500.000,00 динара без П
ДВ-а? 
Скрећемо Вам пажњу на члан 77 став 2 тачка 2 подтачка 1 према коме: 

Ispunjenost uslova iz člana 76. stav 2. ovog zakona ponuđač može dokazati 

dostavljanjem dokaza uz ponudu, kao što su: 

2) jedan ili više dokaza primerenih predmetu ugovora, količini i nameni, kao što je: 



(1) spisak najvažnijih izvedenih radova, isporučenih dobara ili pruženih 

usluga za period koji nije duži od osam godina za radove, odnosno pet 

godina za dobra i usluge, sa iznosima, datumima i listama kupaca odnosno 

naručilaca; 

Очигледно је да није наведено са колико уговора Понуђач доказује испунјеност ус
лова и колике минималневредности ће бити уговори. 
Оваквим дефинисањем где захтевате један уговор или више, појединачних уговор
а на износ од минимално1.500.000,00 динара без ПДВ-
а, ограничавате понуђаче и поступате противно члану 10 Закона о јавним набавка
ма,према коме не можете да ограничите конкуренцију, између осталог, коришћење
м дискриминаторских услова,техничких спецификација и критеријума. 
У складу са свим претходно наведеним и образложеним, молимо Вас да промение
 наведени део у конкурснојдокументацији и у складу са Законом о јавним набавкаа
 одредите колики је неопходан пословни капацитет 
потребно да Понуђач испуни и начин доказивања (нпр. уговорима и/или дод
атном попратном  
документацијом), и избришете део у коме ограничавате колика је минимална 
вредност коју морају испуњавати достављени уговори. 
 

ОДГОВОР:  
У складу са захтевом заинтересованог лица Наручилац ће извршити измену 
конкурсне документације и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца 
 
 
 
 
 КОМИСИЈА 


