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По јавној набавци број 1/18– Набавка намештаја 

  
П-питање 

O-одговор 

 

 

П1:  

 

Молимо одговор на следећа питања? 

 

1.Навели сте у одговору за питање  да се машина за ламелирање и преса за топло фурнирање да се 

користи у више производа у овој јавној набавци конкретно у једном производу као полу производ. 

Питање је зашто нисте тражили апарат за варење метала или машину за сечење метала кад се 

комплетна столица  производи од шпера и метала и пластифицира се. 

2.зашто у додатним условима сте тражили запосленог који ради на хоринзталном и вертикално 

форматизеру и машини за кантовање.  Не знам колико је упућена комисија за јавне набавке али 

просто је немогуће да то све ради један човек пошто сте ви написали мин. 1 запослени па можете 

одговорит тако, али сте написали да у моменту подношења пријаве има мин. 8 запослених, али по 

вашем додатном захтеву да за спецификацију за свако радно место просто је немогуће да 1 човек 

ради на 3 радна места, јер за набацивање плоче иверице на машину за сечење морају бити бар 

двојица за вертикални форматизер ,а за хоризонтални форматизер може 1 човек али  ако је мањи 

комад за пресецање,а ако је велики форматизер цнц опет требају минимум 2 човека за ту машину. 

За машину за кантовање исто може 1 човек. Резиме-за радно место на овим машинама минимум је 

3 радника. Ако вам ово није довољно да повећате доњу границу за квалификоване раднике и ако 

останете на том минимуму радника, онда вам изјава из ваше кон. документације која је саставни 

део  о поштовању која пороизилазе из важећих прописа на основу члана 75. став 2. Закона о 

јавним набавкама није потребна јер неко са осам запослених не може да је испоштује. Доказ томе 

је правилник о безбедности и здрављу на раду коју мора да има свака фирма који се у овом случају 

крши. 

 

3.зашто се не тражи атест за школску клупу једносед ,а тражите је 480 комада ,а тражите атест за 

школску клупу двосед које треба 210 комада.ако већ тражите за једну врсту клупа треба да 

тражите и за другу која је безбедносно већи ризик за децу него клупа двосед. 

 

Имаћемо још питања да вам поставимо за данас толико али нам све ово личи да се протежира 1 

понуђач те сходно томе видећемо која су наша права. 

 

 

 



O1:  

Поштовани, 

апарат за варење метала  или машина за сечење метала није тражена јер смо сматрали да би 

уколико би и то поставили у додатне услове, поред већ постављених, могли да доведемо неке 

понуђаче у дискриминисан положај и тиме повредимо члан 76. став 6. Закона о јавним 

набавкама.  

Што се тиче радно ангажованих лица, такође смо се руководили минимумом када је одређен број 

радно ангажованих лица, опет из могуће дискриминације потенцијалних понуђача. 

Питање везано за то зашто је тражен атест за школску клупу двосед, а не једносед, Комисија 

нацоди да је сматрала управо обрнуто од Вашег схватања, да је школска клупа двосед носи 

безбедносно већи ризик за децу него клупа једносед. 

 

Нажалост, морамо да истакнемо да нам је жао што сте мишљења да се протежира један 

поинуђач, погото што је утврђено истраживањем тржишта да постављене додатне услове могу да 

испуне најмање три понуђача. Не само то, већ и онако како сте ви поставили захтев, по Вашем 

мишљењу, Комисија би требала да дода још додатних услова, чиме би онда можда повредили 

одредбе Закона о јавним набавкама, које се тичу дискриминације понуђача. 
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