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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 10
По јавној набавци број 1/18– Набавка намештаја
П-питање
O-одговор

П1:
У вези измене конкурсне документације од дана 30.03.2018. године, а везано са претходно
достављене захтеве за додатним информацијама или појашњењима, подносимо предлог за
отклањање неправилности у односу на предвиђене додатне услове, и то у погледу постављених
техничких капацитета – расположивост листираним машинама за обраду, расположивост
превозним средством и магацинским простором, као и у погледу постављених захтева у односу на
кадровски капацитет – одговарајући број запослених на одређеним радним местима са стручном
спремом и квалификацијама како је предвиђено.
Овај предлог постављамо имајући у виду извршене измене конкурсне документације, али и
чињеницу да постављени додатни услови нису у вези са потребама наручиоца и предметном јавне
набавке 1/18, као и да утичу на једнакост понуђача.

O1:
Поштовани,
Комисија се приликом одређивања додатних услова искључиво водила чланом 76. став 6. Закона о
јавним набавкама, односно додатне услове је одређивала на начин тако да исти буду у логичкој вези
са јавном набавком, нити је овим одређеним условима довела дискриминацију понуђаче, јер је
претходним истраживањем тржишта утврдила да постоје најмање три понуђача који могу да испуне
наведене услове.
Пре свега, машине које су тражене додатним условима одређене су тако да су исте неопходне у
процесу производње предметних добара (што за сечење материјала – иверице, што за обраду исте
ради добијања квалитетног намештаја). Превозно средство је тражено како би се наручилац
обезбедио да ће намештај бити достављен наручиоцу. Слично је и са магацинским простором.
Наиме, магацински простор потребан је како би наручилац био сигуран да ће добра која су
сачињена бити на безбедном, односно заштићена од временских услова, све до испоруке истих.
Што се тиче кадрова тражених конкурсном документацијом, прецизно је одређен овакав услов,
како би се наручилац био сигуран да је сваки сегмент производње и дистрибуције предметних
добара био извршен од стране лица који су довољно стручни за део посла који обављају. Сматрамо
да је постављен најмањи могући минимум, поготово уколико се узме у обзир да је остављена

могућност да уколико понуђач има радно ангажована лица која немају тражене квалификације,
исти може испунити на такав начин којим би доказао да уколико у правном основу ангажовања
стоји да је наведено да лице на радном месту које има такав назив или има такве радне задатке и да
је у том случају неопходно да има две године искуства на таквим пословима.
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