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Предмет : Јавна набавка мале вредности материјал за потребе – Стезаљке, клеме и 

вијци за одржавање воног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже 

монофаѕног система 25 kV, 50 Hz, набавка бр.91/18. 

 

 Питања и одговори бр.1 

 

Poštovani, 
  
Na osnovu definisanih DODATNIH uslova konkursnom dokumentacijom  da je ponudjač obavezan 

da raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom i to da je u prethodne tri godine (2017, 2016 i 

2015) od momenta objave isporučio dobra primerena predmetu javne nabavke u iznosu koji je 

jednak ili veći od vrednosti ponude, da dostavi kopiju ugovora i računa. 
  
Pozivamo se na član 77. ZJN  gde nigde nije jasno precizirano da je obaveza ponudjača da dostavlja 

fakture kao dokaz poslovnog kapaciteta a naročito da se samo ugovori od renomiranih Svetskih I 

Evropskih proizvodjača odnosno kupaca ne smatraju relevantnim dokazom . 
  
Molimo vas da izvrsite izmenu KD I to u delu poslovnog kapaciteta koji se tice dostavljanja kopija 

Faktura, jer strani proizvodjači/ponudjaci kao zainteresovana lica u gore navedenoj JN ne žele da 

dostavljaju fakture uz ponudu , jer faktura kao takva predstavlja poslovnu tajnu izmedju ugovornih 

partnera (vlasnika ugovora). 
Reniomirani Evropski proizvodjač/ponudjač opreme koja je predmet ove javne nabavke, u skladu sa 

Evropskim normama poslovanja , ne želi da dostavi fakture i u tom smislu molimo da poštujemo 

njihove odluke vezane za poslovnu tajnu, koja je kao takva ozakonita u Evropskoj uniji.   
Smatramo da je kopija ugovora gde je jasno navedena vrsta ugovorenih dobara sa ukupnim iznosom 

ugovora sasvim dovoljna kao dokaz poslovnog kapaciteta, a vama kao Naruciocu je ZJN 

dozvoljeno da pri strucnoj oceni ponuda izvrsite proveru verodostojnosti priloženog ugovora. 
  
Smatramo da bi ste obezbedili veću konkurentnost po ovoj javnoj nabavci za predmetna dobra, što 

se i zahteva članom  10 ZJN Načelo obezbeđivanja konkurencije. 
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Одговор 

Додатни услов у конкурсној документацији за ЈНМВ 91/18 гласи: „Да понуђач у поступку 

јавне набавке располаже неопходним пословним капацитетом, и то да је у предходне три 

године ( 2015., 2016., 2017. ) од дана објављивања позива за подношење понуда испоручио 

добра примерена предмету јавне набавке у износу који је једнак или већи од вредности 

понуде за предметну јавну набавку, доставити копију уговора и рачуна.“ 

 

Како Уговори не представљају доказ да су уговорена добра и испоручена остајемо при 

нашим захтевима из Конкурсне документације. 

Уколико сматрате да ће се тиме нарушити пословна тајна понуђача можете забелети податке 

које сматрате релевантним. 

 


