
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: појашњењe конкурсне документације ЈН 4/2015, за набавку услуга 

одржавања хигијене – чишћење у објектима Управе за аграрна плаћања, наручиоца 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна 

плаћања, Булевар краља Александра 84, Београд. 

 

Поводом захтева за појашњењем конкурсне документације од стране 

потенцијалног понуђача, које је формулисано на следећи начин:  

 „Уколико је понуђач основан у 2015. години, где поред испуњавања обавезних 

услова за учешће у поступку, испуњавамо и све услове које је Наручилац одредио 

конкурсном документацијом, осим услова који се односи на финансијски капацитет тј. да 

понуђач није остварио губитак у пословној 2012. и 2013. години, да ли може учествовати 

у поступку, доставити понуду а да наша понуда не буде одбијена због тог недостатка, 

обзиром да као понуђач нисмо били у могућности да доставимо тражени услов из реалних 

околности тј. да нисмо били основани у ранијем и траженом периоду на који се овај 

додатни услов односи?  

 Уколико је Ваш одговор такав да ће Наручилац такву понуду одобити као 

неприхватљиву, или је одбити, молимо Вас да нас у овом току поступка што раније 

обавестите о томе, како би затражили мишљење Управе за јавне набавке.“ 

Комисија даје следеће појашњење: 

 У складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама где је наручилац дужан да у 

поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, као и у складу са 

чланом 12. Закона о јавним набавкама где је наручилац дужан да у поступку јавне набавке 

обезбеди једнак положај свим понуђачима, ваша понуда у даљем поступку неће бити 

одбијена као неприхватљива ако испуњавате све обавезне као и додатне услове из 

конкурсне документације, сем дела у поглављу V – 1.2. који се односи на нето губитак у 

периоду 2012. и 2013. године, из разлога што у том периоду нисте ни постојали као 

правно лице, и самим тим не можете поднети та документа уз вашу понуду. 

 

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да  

заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева  пошаље одговор у 

писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници www.uap.gov.rs.  

 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити од 

наручиоца у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. 
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