
                                 НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ 

Број:8897/1 

Датум:10.10.2019.године 

Београд 

Француска 3 

Јавна набавка број 26/2019 

                                 

                              Предмет: Појашњења за ЈН 26/2019 

Постављена питања: 

        11) Молимо да појасните у вези ставке бр.2  

 

  

Цена није иста за сапун од 90 и од 100г, нити су у питању исте количине. У некој од претходних 

јавних набавки сте одбили понуђача који је понудио узорак који је у мањем паковању, зато што по 

комаду значајно одступа од тражене количине. У овом случају је у питању 10%. Молимо појасните 

који сапун тражите.   

2) Молимо да појасните у вези ставке бр.53  

 

 

 На тржишту не постоји паковање траженог артикла од 1л већ само од 500мл. Молимо да 

проверите и коригујете у техничкој спецификацији.  

3) Молимо појасните додатне услове – ставка 2 за новоосноване фирме.   

  

2.  Пословни капацитет 

да понуђач у периоду 2017. - 2018. године има закључена најмање 2 уговора, при чему 

вредност испоручених производа за чишћење по сваком од уговора, закључно са датумом 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки за ову јавну набавку, не 

може бити мања од  600.000,00 динара без ПДВ.  

 

 Доказ за правно  лице: - попуњена потврда референтног наручиоца (образац 14) 
Напомена наручиоца: Уговор не мора имати за предмет искључиво 

набавку производа за чишћење али вредност испоручених производа за 

чишћење не може бити мања од 600.000,00 динара без ПДВ по једном 

уговору. 

 

2 Сапун за руке 90 или 100гр   комад 225 

53 Штирак за веш 1л “Duel”  или одговарајући  комад 25 



Наша фирма је отворена у фебруару ове године и има већ неколико потписаних уговора за 

набавку средстава о одржавању хигијене. Ми можемо доставити копије уговора из 2019.године и 

копије фактура о испорученим средствима у овој вредности али само у текућој години, закључно 

са датумом објављивања позива за подношење пријава.  Сматрамо да то што фирма не постоји од 

пре 2 године не би смео да буде битан недостатак понуде и да Наручилац не би по основу овод 

услова смео да одбаци понуђача као неодговарајућег. С тим у вези, може ли изјава о 

новоотвореној фирми да се достави уместо попуњавања обрасца бр.14 или напомена за важећи 

период од кад је регистрована фирма и копије фактура или копије извода регистрованих фактура у 

Централном регистру фактура?   По закону, понуђач може понудити и друге доказе из којих се 

може закључити испуњеност траженог услова, осим оних тражених конкурсном документацијом, 

али ни додатни услови према Закону о ЈН не могу бити дискриминаторски и не могу неоправдано 

елиминисати понуђаче који су почели са радом у периоду када ти услови не могу бити испуњени 

на начин који Наручилац захтева.  

Одговори: 

1. Прихватамо сугестије понуђача и мења се СТАВКА 2 која сада гласи: 

 

 

 

     2. Прихватамо сугестије понуђача и мења се СТАВКА 53 која сада гласи 

 

 

 

3. Прихватамо сугестије понуђача и БРИШЕ се Пословни капацитет. 

     

Напомена Наручиоца: 

  Измењена Конкурсна документација ( ИЗМЕНА 2 ) и Обавештење о продужењу рока за 

достављање понуда објављен су на сајту наручиоца и на Порталу јавних набавки 

10.10.2019.године.  

      

 

 Зоран Ивковић с.р. 

 члан Комисије за јавну набавку 26/2019 

 

 

 

2 Чврсти сапун за руке 90 гр   комад 225 

53 
Штирак за веш 500мл “Duel”  или 

одговарајући 
 

комад 50 


