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Дана: 22.06.2017. 
Број: 5/17/1211 
(одговор заинтересованом лицу бр.1) 
 
Поштовани, 
 

У поступку јавне набавке добара – прање подних облога и душека, број јавне набавке 03-06-17-у, 
јавна набавка мале вредности, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за 
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 15.06.2017. године, 
заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без 
броја од 19.06.2017. године (у ИОВ заведен 19.06.2017. под бројем 2894) . 

 
Заинтересовано лице, поставља следећа питања: 
 

- непотребно изостављено- 
 
 складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), у даљем тексту ЗЈН, упућујемо вам захтев да додатним информацијама и појашњењем, 
у вези припремања понуде, за јавну набавку 03-06-17-У:  
 
1. Да ли Наручилац захтева да понуђачи приликом калкулације цене за предметну услугу, 
морају узети у обзир минималну цену рада, која у овом тренутку износи 130,00 рсд нето, у 
складу са одлуком надлежних органа (Економско социјалног савета и Владе Р.Србије)?  
2. Да ли ће Наручилац дозволити измену цене у случају промене минималне цене рада, о чему 
одлуку доноси надлежни државни органи (Економско социјални савет и Влада Р.Србије), иако 
је предвиђена фиксност цене за време важења уговора, јер у овом случају промена минималне 
цене рада околност која не зависи од воље уговорних страна?  
3. Молимо Вас да код начина доказивања кадровског капацитета, избаците захтев за 
достављање „Радне књижице“, обзиром да у складу са позитивним прописима тј. Законом о 
раду више не постоји обавеза поседовања радне књижице?  
4. Молимо вас за објашњење, из ког разлога у моменту подношења понуде, Наручилац захтева 
код услова кадровског капацитета, да сва лица која чине кадровски капацитет, морају имати 
санитарне књижице и морају бити вакцинисани против акутног хепатитиса Б? Питање 
постављамо, јер на наведени начин диксриминишете понуђаче и ограничавате конкуренцију. 
Сматрамо да би наведени усло био као логичан за лица која ће конкретно извршавати услугу, 
где би у моделу уговора дефинисали обавезу понуђача којем буде додељен уговор да сва лица 
која буду ангажована на извршењу услуге морају имати санитарне књижице и морају бити 
вакцинисана проив наведеног типа хепатитиса. Овако постављен услов фаворизује понуђача, 
који већ врши предметну услугу.  
5. Пошто као понуђач имамо запослено лице, које има звање вишег санитарног техничара, да 
ли је фотокопија дипломе наведеног лица релевантан и прихватљив доказ за испуњењење 
кадровског капацитета?  
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6. Молимо вас да нам објасните из ког разлога захтевате да је понуђач у периоду од 3 године 
(за период претходне 4 године) пружао услуге које су предмет јавне набавке? Није нам 
најјаснији услов, зашто је период од 3 године релевантнији од периода од 1 године и сл. или на 
пример 10 година. Сматрамо да и овде на наведени начин сужавате конкуренцију, без основа у 
ЗЈН.  
7. Уколико је понуђач обављао услуге које су предмет јавне набавке „прање подних облога“ у 
здравственим установама на примарном и секундарном нивоу, сматрамо да једнако испуњава 
услове (посебно што је принцип рада исти без разлике која је врста здравствене установе у 
питању) као и понуђач који је предметну услугу обављао у здравственим установама на 
терцијарном нивоу (посебно што је принцип рада исти без разлике која је врста здравствене 
установе у питању). У складу са наведеним, молимо вас за одговор да ли ће бити прихватљива 
понуда понуђача, који достави референце наручиоца, који има статус здравствене установе на 
примарном односно секундарном нивоу здравствене заштите?  
8. Код начина доказивања техничког капацитета, да ли ће бити прихватљив доказ Уговор о 
закупу опреме, са пописном листом Закуподавца од 31.12.2016. године?  
9. Молимо вас да нам дате одговор, који су то произвођачи „машина за стерилизацију, на пару“, 
коју захтевате у делу додатних услова техничког капацитета?  
10. Да ли постоји могућност да објавите која је процењена вредност предметне јавне набавке 
(за Партију 1)?  

- непотребно изостављено- 
 

Одговори Наручиоца 
Одговор бр. 1 и 2 
Законска je обавеза свих послодаваца да морају поштовати прописану минималну цену рада. 
Захтев за Наручиоца није прихватљив, Наручилац остаје при захтеву из конкурсне 
документације.   
 
Одговор бр. 3 и 5 
Наручилац прихвата захтев за измену, те  ће у складу са одредбама члана 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН) извршити 
изменe Конкурсне документације,  за партију број 1,  у делу који се односи на кадровски 
капацитет и исте објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
Одговор бр. 4 
Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.   
Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у 
објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима 
којима подлежу одређене категорије становништва (“Сл. гласник РС”, бр. 3/2017), предвиђено је 
да запослени на пословима одржавања хигијене  у здравственим установама морају обавити 
преглед који подразумева: лекарски преглед, лабораторијски преглед бриса ждрела и носа и 
лабораторијски преглед столице. 
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У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести ("Сл. гласник РС", бр. 
15/2016) и Правилником о имунизацијама и начину заштите лековима ("Сл. гласник РС", бр. 
11/2006, 25/2013, 63/2013, 99/2013, 118/2013, 65/2014 и 32/2015), потребно је да радници 
немедицинске делатности у складу са индикацијама изврше вакцинацију против акутног 
вирусног хепатитиса Б. То је законска обавеза за све запослене који долазе у контакт са 
инфективним материјалом.  
 
На основу законских одредби наведених у ставу 2 и 3, Наручилац не фаворизује понуђаче, већ 
захтева испуњеност   законских услова  за лица која пружају услугу која је предмет јавне 
набавке. 
 
Одговор бр. 6 
Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.   
Сходно члану 77. став 2 тачка 2) подтачка (1) и (2) закона о јавним набавкама, испуњеност 
услова из члана 76. став 2 овог закона понуђач може доказати достављањем доказа уз понуду, 
као што су један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што је  
(1) списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга за период 
који није дужи од осам година за радове, односно пет година за добра и услуге, са износима, 
датумима и листама купаца односно наручилаца и (2) стручне референце које прате списак 
најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга.  
 
У складу са наведени законским одредбама, Наручилац је одредио период за који је потребно 
доставити захтеване доказе. 
 
Одговор бр. 7 
Наручилац неће прихватити понуду понуђача који достави као доказ референце наручиоца, који 
има статус здравствене установе на примарном нивоу. Наручилац остаје при захтеву из 
конкурсне документације.   
 
Наручилац је  конкурсном документацијом захтевао следеће:"Понуђач је у периоду од четири 
године које претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки,  минимум три године пружао услугу која је предмет ове јавне набавке  у  најмање три 
здравствене установе које обављају делатност на секундарном или терцијарном нивоу. " 
 
Не стоје наводи понуђача  да је исти принцип рада у свим здравственим установама,  с обзиром 
на постојање постељног фонда у здравственим установама секундарног и терцијерног нивоа 
здравствене заштите. 
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Одговор бр. 8 
Да, биће прихватљиво. 
Наручилац ће у складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН) извршити измену и допуну  Конкурсне 
документације,  за партију број 1,  у делу који се односи на достављање доказа за технички 
капацитет, услов 1 и исте објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
Одговор бр. 9 
Наручилац конкурсном документацијом,  у делу који се односи на технички капацитет није 
захтевао одређене произвођаче машине за стерилизацију, на пари. 
 
Одговор бр. 10 
У складу са чланом 61. став 2.  ЗЈН, наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне 
набавке, односно наручилац није дужан да пре отварања понуда  упозна понуђаче са 
процењеном  вредношћу јавне набавке. Тек у Записнику о отварању понуда наручилац први пут 
упознаје понуђаче са укупном процењеном вредношћу јавне набвке, односно посебно  за сваку 
партију, у складу са чланом 104. став 1 тачка 2 ЗЈН.  
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