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Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 
www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs

  
Број:01-01-11/2020-9 

Датум:23.04.2020. 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ ПАПИРНИ МАТЕРИЈАЛ 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-11/2020 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде јавне набавке: 

Санитарни материјал и потрошни папирни материјал, ЈН 01-01-11/2020 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке: Санитарни материјал и потрошни папирни материјал, ЈН 01-

01-11/2020, обратило се Наручиоцу путем електронске поште Захтев за појашњење у вези са припремањем 

понуде , заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-11/2020-8 од 22.04.2020. 

 

1. Питањe заинтересованог лица: 

 

Kao zainteresovano pravno lice za učestvovanje na JN 01-01-11/2020 nabavka dobara- Sanitarni materijal i potrošni 

papirni materijal, molimo Vas da nam date objašnjenje zašto u vreme dok traju vanredne mere niste primenili Član 

131e, a u vezi sa Članom 7 stav 1 tačka 3 ZJN? 

Vašim pozivom za podnošenje ponude broj 01-01-11/2020-7 od 16.04.2020. god., u vreme policijskog časa koji je 

trajao od 17.04.2020. od 17 h pa do 21.04.2020.do 5 h izjutra, uz vanredno stanje koje je na snazi, ostaju nam samo 

3 radna dana, da bi pripremili validnu ponudu za vrlo komplikovanu konkursnu dokumentaciju koju ste dali.  

Ako Vam je roba koju tražite toliko hitna,imali ste mogućnost da je naručite po hitnom postupku po gore 

navedenom Članu mimo ZJN. Ono što je za nas simtomatično, a izvinite na izrazu, pobuđuje izvesne sumnje kao što 

su:  

1. Raspisujete tender čija je dokumentacija dosta komplikovana i složena,pri čemu tražite referentne liste, dajete rok 

od 3 radna dana, pa je nemoguće uraditi ponudu za tako kratki rok.  

2. Činjenica da u opisu  predmeta Javne nabavke tražite jedinične cene, ostavlja mogućnost za sumnju u regularnost 

ovog tenedera!  

3. Smatramo da je tender trebalo napraviti tako da bude podeljen u više partija, čime biste omogućili da više 

preduzeća učestvovuju na ovoj Vašoj Javnoj nabavci, čime biste za raspoloživa sredstva postigli najviši kvalitet 

dobara. 

U cilju prevazilaženja nastale situacije i iznalaženja optimalnog rešenja, a u skladu sa ZJN predlažemo Vam da ili 

postupite po Članu 131 e ZJN ili da produžite rok za dostavljanje dokumentacije i izmenite Konkursnu 

dokumentaciju tako da u tabeli opisa predmeta Javne nabavke dodate količine.  

Nama je poznato, da Vi ne morate da prihvatite naš predlog, ali Vas još jednom molimo da ga prihvatite jer u 

protivnom mi ćemo biti prinuđeni da se obratimo Komisiji za zaštitu prava ponuđača.  

http://21.04.2020.do/
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Одговор Наручиоца: 

 

Поштовање начела обезбеђивања конкуренције не подразумева обавезу Наручиоца да одреди услове тако да 

може да их испуни сваки понуђач, нити је смисао Закона о јавним набавкама да сваку јавну набавку може да 

је реализује сваки понуђач, већ је смисао да може да је реализује квалификован и способан, из ког разлога је 

јавна набавка мале вредности обликована у 2(две) Партије што је у логичкој вези са предметом јавне набавке 

( Партија 1 Папирна галнтерија и сушачи за руке и Партија 2 Средства и прибор за одржавање хигијене) и 

одраз објективних потреба Наручиоца. 

Комисија посебно истиче да је ради потпуног и правилног припремања понуде и једноставности, набавку 

поделила у две целине у 2(две) Партије што је у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

 

Истраживање тржишта,спроведено пре објављивања Позива за подношење понуда недвосмислено показује 

да на тржишту Републике Србије има Понуђача који могу у целини одговорити на захтеве из Техничке 

спецификације,водили смо се логиком објективних потреба Наручиоца ,а уједно и начела обезбеђивања 

конкуренције и из то разлога јавну набaвку мале вредности поделили у две целине у 2(две) Партије. 

 
Наручилац је додатне услове, за учешће у предметном поступку одредио у складу са чланом 76. ЗЈН, и исти 

нису дискриминаторски имајући у виду предмет јавне набавке, процењену вредност (која је објављена у 

Конкурсној документацији како за јавну набавку у целини тако и за сваку Партију појединачно) и објективне 

потребе Наручиоца. 

 
Будући да је препорука Владе Републике Србије и као и институција које дају препоруке за поступања у 

време ванредне сутације (у Републици Србији је због ширења корона вируса проглашено ванредно стање на 

територији целе земље од 16.03.2020.у случају наступања околности догађаја који имају карактер више силе) 

да се комунација,одвија електронски,у том смислу прибављање Потврде/Референце (Образац 9) као доказа 

пословног капаците поједностављена је на овај начин. 

Будући да и ми као Наручилац свакодневно имамо захтеве Добављача/Извршилаца за издавања 

Потврда/Референци ,на захтеве одговарамо истог дана,оверамо и електронски прослеђујемо. 

 

Стварне количине добара које ће бити дистрибуиране/реализоване у току извршења Оквирног 

споразума/појединачних Уговора зависиће од потреба и расположивих финансијских средстава Наручиоца, 

а највише утрошком укупно уговорених финансијских средстава Наручиоца за сваку Партију појединачно.  

Оквирни споразум се закључује на процењену вредност јавне набавке без исказаног ПДВ-а. 

 

Укупна вредност сваке понуде за јединичне количине/по јединици мере без ПДВ-а (збир јединичних цена 

добара) користиће се само ради рангирања понуда. 

Критеријум за закључење Оквирног споразума одређен је у Поглављу IV/Конкурсне документације. 

 

Наручилац задржава право одступања од пројектованих/очекиваних количина наведених у спецификацији 

предмета јавне набавке,у складу са својим потребама, а до вредности Оквирног споразума. 

 

Будући да је Нручилац имао статусну промену издвајања дела имовине,која подрзумева издвајање 

комерцијалних делатности од 15.10.2018. самим тим организациона структура делатности Наручиоца као и 

објективне потребе у вези са предметом набавке као и количине предметних добара остале су у домену 

пројектованих количина/очекиваних за период важења Оквирног споразума/појединачних Уговора који ће 

се из истог разлога закључивати до реализације укупно уговорених количина и/или утрошком укупно 

расположивих финансијских средстава наручиоца а најдуже на период од 6 (шест) месеци,за сваку партију 

појединачно. 

У вези да наведеним Наручилац појашњава:Наручилац остаје при условима и захтевима дефинисаним 

Конкурсном документацијом. 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен: 24.04.2020. до 08.30 часова.(члан 63. став 5. Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 


