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Комисија за јавну набавку                                                      Свим потенцијалним понуђачима 
 
Набавка број ЈН 02/2017 – Хемикалије за прераду воде  

 
 
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА бр. 4 – Партија 3 – Хлор диоксид 

 
На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку добара број ЈН 02/2017 – Хемикалије 
за прераду воде, наручилац у року предвиђеном за подношење понуда даје додатна појашњења на 

постављено питање од стране потенцијалног понуђача: 
 

Питањe 1: 
 

Уважавајући ситуацију у којој се налазите и препознавајући услов који сте навели као оправдан, а 

имајући у виду објективну немогућност прибављања захтеваног документа зарад испуњавања услова 
у погледу складиштења, предлажемо следеће: 
Да се измени актуелна конкурсна документација, избрише услов који је немогуће испунити а дода 

део који предвиђа да Наручилац, уколико наведени услови складиштења доведу до промена на 
компонентама за генерисање раствотра хлор диоксида, у мери довољној да квалитет готовог 
производа одступа од декларисаних вредности. Наручилац има право да захтева од испоручиоца да 
му испоручи добро без недостатака, у року од 7 дана без икакве обавезе према испоручиоцу. 
Сматрамо да би наведено заштитило Вас као Наручиоца, уважавајући објективне услове којима 
располажете у погледу услова складиштења.  
Уколико останете при ставу да је неопходно прибавити документ надлежне институције мораћемо да 

прибегнемо другим правним методама у циљу заштите нас као потенцијалног понуђача предметног 
добра. 
 

Одговор 1: 
 

Предметно испитивање спада у део испитивања која спроводи произвођач и у складу са тим 

декларише их на производу наводећи услове транспорта и чувања, како је наведено у тачкама 

одговарајућих стандарда. 
Услови чувања (складиштења) хемикалија, одосно компоненти А и Б који су уписани на амбалажи 
производа су довољан доказ. 

 
Питање 2: 
 

У оквиру секције „Додатни услови“  
– Да располаже неопходним финансијским капацитетом. Право на учешће има понуђач који докаже 
да је у последње две пословне године (2014 и 2015) остварио двоструко већи промет за конкретну 
набавку – партију. 

Да ли ће наручилац сматрати да је услов испуњен уколико понуђач достави доказе о промету 
понуђеног добра између иностарног Принципала (власника лиценце) и иностарних референтних 
купаца ? 
 
 

Одговор бр. 2: 
 

Правно лице које у правном промету наступа у своје име и за свој рачун, а у поступку јавне набавке 
се јавља као понуђач, доставља доказе о испуњености свих обавезних услова из чл. 75 ЗЈН и 
додатних услова у смислу чл. 76 ЗЈН, који су одређени од стране наручиоца у конкурсној 

документацији.  
Наручиоцу није познат правни статус потенцијалног понуђача у смислу чл. 567 Закона о привредним 
друштвима, све до тренутка отварања понуда, од чега зависи доказивање испуњености додатних 
услова из конкурсне документације наручиоца. 
 

______ . _______ 
 

 

 Наручилац ће питања и одговоре у вези кон. документације објавити на: порталу јавних набаки и 
 интернет страници наручиоца. 
 

У Зајечару, 
Дана: 10.02.2017.        

 
Комисија за јавне набавкe                         

    Синиша Радовановић 
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