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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 

14/15 и 68/15) достављамо вам  

 

Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. У-03/2018 

 

Заинтересовани понуђач, за учешће у поступку јавне набавке, упутио је дана 24.05.2018. 

године, путем e-mail-a, Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. У-03/2018 следеће садржине: 

„1. У конкурсној документацији Наручилац захтева да се као доказ за финансијски 

капацитет достави биланс стања и биланс успеха за 2017. годину или Извештај за потребе 

статистике за 2017. годину. 

С обзиром да је рок за предају финансијских извештаја за 2017. годину 30.06.2018. молимо 

Вас да овај услов коригујете у смислу да се могу доставити биланси само за године које 

претходе 2017. години. 

 

2. Молимо Наручиоца да појасни део услова за технички капацитет и то из ког разлога 

Наручилац захтева да извештаји о здравствено-техничкој исправности не буду старији од 

годину дана од дана објављивања позива за подношење понуда с обзиром да предметне 

извештаје врши санитарна инспекција при Управи царина на граничним прелазима 

приликом увоза хемијских средстава. Зашто извештај добијен од произвођача или 

дистрибутера приликом увоза пре више од годину дана не би био валидан доказ 

здравствене исправности у односу на извештај који није старији од годину дана од дана 

објављивања позива за подношење понуда поготову из разлога што Наручилац не би 

требало да излаже додатним непотребним  трошковима потенцијалне понуђаче поновним 

прибављањем извештаја о здравствено-техничкој исправности а све у складу са члановима 

9, 10 и 12. ЗЈН. 

 

3. Из ког разлога Наручилац као један од услова за испуњавање техничког капацитета 

захтева да понуђач поседује или по другом основу користи опрему за прање фасаде: 

деминерализатор воде и телескопски уређај за прање минималне дужине 12м када се 

послови прања фасадних површина на висини могу обављати и другим методама 
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(покретна дизалица, покретна скела, прање помоћу ужади...) а све у складу са члановима 9, 

10 и 12. ЗЈН. 

 

ОДГОВОР: 

1.Управо из разлога што је рок за предају финансијских извештаја за 2017. годину 

30.06.2018. године, Наручилац је као прихватљив доказ навео Извештај за потребе 

статистике за 2017. годину, за чију је предају рок био 28.02.2018. године. 

2. Наручилац ће као прихватљив доказ прихватити и извештај акредитоване лабораторије о 

здравствено-техничкој исправности производа који је старији од годину дана од дана 

објављивања позива за подношење понуда. Из тог разлога Наручилац ће извршити измену 

конкурсне документације у делу доказивања тхничког капацитета.  

3. Наручилац захтева да понуђач поседује или по другом основу користи деминерализатор 

воде у циљу обезбеђења одговарајућег квалитета услуге прања фасадних површина. 

Прање фасаде није могуће извршити помоћу ужади из разлога што због конструктивног 

решења структуралне фасаде није могуће обезбедити не поседују одговарајућа места за 

која би се ужад могла безбедно причврстити, у шта се понуђачи могу уверити приликом 

обиласка места извршења услуга.  

Прање помоћу покретних дизалица и/или покретних скела је могуће, уз одређене тешкоће, 

у шта се понуђачи могу уверити приликом обиласка места извршења услуга. Из тог 

разлога наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу доказивања 

техничког капацитета. 

 

 

Комисија за јавну набавку број У-03/2018 


