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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у 

вези са припремањем понуде. 

 

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или 

појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији 

је предмет услуга надзора и мониторинга стручне куће за спровођење програма за 

сузбијање ларви комараца на територији Републике Србије-Централна Србија за 2019. 

годину, редни број јавне набавке О/3-2019, Наручилац у складу са чланом 63. став 3. 

Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

Питање:  

На основу одредбе члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, заинтересовано 

лице поставља наручиоцу Министарству државне управе и локалне самоуправе 

Београд следеће питање у вези са конкурсном документацијом за поступак јавне 

набавке услуга надзора и мониторинга стручне куће за спровођење програма за 

сузбијање ларви  комараца на територији  Републике Србије-Централна Србија за 2019 

годину редни број јавне набавке О/3-2019: 

У оквиру додатних услова на страни 8/68. конкурсне документације, као пословни 

капацитет под тачком 1. тражено је да је понуђач у претходне 3 године, до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,реализовао 

најмање 5 уговора који су за предмет имали хемијску анализу и проверу биолошке 

ефикасности препарата на ларве комараца. 

Наше питање гласи: 

Зашто је потребно  да је  понуђач  у претходне три године  реализова најмање 5 

уговора  који су за предмет имали хемијску анализу и проверу биолошке ефикасности 

препарата на ларве комараца , када је довољна гранција за успешно и квалитетно 

вршење хемијске анализе и проверу биолошке ефикасности препарата на ларве 

комараца, да овлашћена институција која ће вршити испитивања поседује  Сертификат 

о акредитацији са решењем о обиму акредитације Акредитационг тела Србије  за 

биолошко испитивање пестицида . 

Да ли понуђач може уместо 5 уговора  који су за предмет имали хемијску анализу и 

проверу биолошке ефикасности препарата на ларве комараца као доказ за додатни 

услова на страни 8/68. конкурсне документације за пословни капацитет под тачком 1. 

доставити: Уговор о пословно-техничкој сарадњи закључен са овлашћеном 

институцијом за вршење хемијске анализе и проверу биолошке ефикасности препарата 

на ларве комараца (пестицида)  која поседује акредитацију за хемијског и биолошког 

испитивања пестицида и Сертификат о акредитацији са решењем о обиму акредитације 

Акредитационог тела Србије којим се потврђује да задовољава захтеве стандарда за 

обављање послова биолошког испитивања  пестицида издат на име овлашћене 

институције са којом је закључен уговор о пословнотехничкој сарадњи. 

 

 

 

 



Одговор: Другом изменом Конкурсне документације у оквиру додатних услова 

на страни 8. и 11. конкурсне документације, као пословни капацитет под тачком 1. 

тражено је да је понуђач у претходних 3 године, до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, реализовао најмање 5 уговора који су 

за предмет имали хемијску анализу и проверу биолошке ефикасности препарата на 

ларве комараца. Наручилац је Конкурсном документацијом одредио минималне 

додатне услове пословног, техничког и кадровског капацитета имајући у виду предмет 

јавне набавке на начин да додатни услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

логичкој вези са предметом јавне набавке у складу са законским одредбама, односно у 

циљу закључења уговора са понуђачем који има капацитете да успешно реализује 

предметни уговор. У конкретном случају Наручилац не може прихватити предложени 

доказ додатног услова пословног капацитета јер би на тај начин, с обзиром на врсту 

предложеног доказа, ставио у неједнак положај понуђаче, чиме би се нарушило начело 

једнакости понуђача. Како је Наручилац дужан да у свим фазама поступка обезбеди 

једнак положај свим понуђачима, а као предуслов за обезбеђивање конкуренције у 

поступку јавне набавке, додатне услове и захтеве у Конкурсној документацији 

Наручилац је дефинисао првенствено полазећи од својих објективних потреба и 

омогућавајући да довољан број понуђача може да испуни постављени захтев. Такође, 

законска је могућност да постављени додатни услов пословног капацитета заједно 

испуни група понуђача. У складу са изнетим Наручилац остаје при траженом доказу 

додатног услова у делу пословног капацитета. 

Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације.  

            Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 

 

Комисија за јавну набавку О/3-2019 

 


