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Страна 1 од 1
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА - јавна набавка у
отвореном поступку - добра – Детерџенти за машинско прање посуђа но питања од
заинтересованог понуђача за јавну набавку бр. Д 17-02 у коме се наводи следеће:
ПИТАЊА:
„У делу Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни , под тачком 1.,
захтевате „Да Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно
да је остварио укупан приход у збирном износу „са Предшколским установама“ у
2014,2015 и 2016. години ....“ па сматрамо да овако постављен услов није у сагласности са
одредбама ЗЈН, а конкретно члана 10. став 1. и члана 76. став 6. јер сте испуњеност услова
везали искључиво за „Предшколске установе“ и то у периоду од три године , на који
начин сте сузили број потенцијалних понуђача у овом поступку јавне набавке а дали
могућност учешћа само оним понуђачима који су у задатом периоду снабдевали
предшколске установе, што представља дискриминисање потенцијалних понуђача јер
везивање за врсту субјекта са којим је остварен промет не може бити релевантно за
могућност учешћа у конкретном поступку јавне набавке нити постоји логичка веза са
предметом набавке, када би учешће могли да узму и понуђачи који имају остварен укупан
приход од продаје предмета јавне набавке али не само са “Предшколским установама” већ
и са другим купцима односно наручиоцима у периоду који је дужи у односу на задати, па
је наше питање да ли је прихватљиво да понуђач има остварен приход без обзира на врсту
субјекта и то у дужем периоду“ ?
Наручилац даје следеће одговоре:
Дозвољава се приход од продаје са свим купцима, односно наручиоцима без обзира
на врсту субјекта.
На основу члана 77 став 2 тачка 1 тражи се приход најдуже за претходне три
обрачунске године.
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