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Предмет: Питања и одговори на захтев за додатним информацијама  
           

   Наручилац је дана 08.11.2017. године на имејл адресу примио Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације од 
потенцијалног понуђача за јавну набавку „Надземни контејнери“ у отвореном 
поступку, редни број набавке ЈН 20/17 која су код Наручиоца заведена дана 
08.11.2017. године под бројем 16272. 
 
Питања потенцијалног понуђача: 
1) Наиме, на страни 22 конкурсне документације у делу V-2 додатни услови – 
референт листа навели сте да у складу са чланом 76. став 2. ЗЈН као додатни услов 
за стручну референцу понуђач треба да достави одговарајуће доказе. Интересује 
нас и молимо вас ѕа додатно објашњење из којих разлога наведене референце 
тражите за понуђача а не за произвођача, обзиром да вам једино таква референца, 
дакле за произвођача пружа сигурност о квалитету предметних добара. Такође као 
доказ испуњености пословно-финансијске референце навели сте да понуђач треба 
да достави доказ да је у претходне 3 године испоручио тражена добра – надземне 
пластичне контејнере запремине 1100 литара у износу минимално 17.000.000,00 
динара без ПДВ-а.  
Молимо за додатно објашњење, односно потврду да ли ћете прихватити као доказ 
испуњености овог додатног услова и доказ о оствареном пословном приходу у 
наведеном износу који Вам достави произвођач, односно понуђач за промет добара 
исте намене.  
2) Из ког разлога тражите стручне референце за испоручене пластичне контејнере и 
тиме дискриминишете понуђаче који су у наведеном/траженом износу испоручили 
добра идентичне намене која су такође у складу са траженим стандардима ЕН 840 - 
2/5/6.  
Дакле молимо за одговор да ли ћете прихватити референце које се односе на добра 
за идентичну-исту намену по траженим стандардима ЕН 840 – 2/5/6. 
 
Одговор Наручиоца:  
1) Чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама је прописано да Наручилац сам 
одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу 
финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, увек када је то 
потребно имајући у виду предмет јавне набавке.  
Ова могућност Наручиоца је да слободно, према својој процени одређује 
непосредну садржину додатних услова.  



  
 

Приликом одређивања додатних услова у овом случају Наручилац је водио рачуна 
да су исти одређени тако да не дискриминишу понуђача и да су исти у логичкој вези 
са предметом јавне набавке. 
Наручилац је као додатни услов за учешће у предметном поступку јавне набавке 
захтевао одређени пословни капацитет – стручне референце, односно да је понуђач 
у претходне три године, рачунајући до рока за подношење понуда, испоручио 
надземне пластичне контејнере запремине 1100 литара у износу од минимално 
17.000.000 динара без ПДВ-а. 
Наручилац се не слаже са наводом потенцијалног понуђача да захтеване 
референце треба да испуњава произвођач јер он пружа сигурност о квалитету 
предметних добара. 
Напротив, за квалитет понуђених предметних добара Наручиоцу гарантује понуђач 
који их нуди а не произвођач (осим уколико је произвођач истовремено и понуђач).  
Наручилац ће по спроведеном поступку јавне набавке уговор закључити са 
понуђачем предметних добара а не са њиховим произвођачем, те стручне 
референце произвођача нису релевантне за поступак предметне јавне набавке.  
2) Наручилац остаје при свом захтеву да се стручне референце односе искључиво 
на пластичне контејнере и сматра да је исти у потпуности оправдан и сврсисходан. 
Наручиоцу је важно да понуђач докаже да поседује стручне референце које се 
односе на испоруку добара која су предмет ове јавне набавке – пластичне 
контејнере запремине 1100 литара, а не доказивање испуњености стручних 
референци за испоруку добара исте намене, из разлога што понуђачи на тај начин 
потврђују да имају искуство у испоруци добара која су предмет набавке (пластичних 
контејнера од 1100 литара), да могу да гарантују Наручиоцу за њихов квалитет и 
испуњење угвороних обавеза.   

 
Одговор Наручиоца објављује се истовремено на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 
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