
Број: 27-10/2019-4 

Датум: 15.08.2019.год. 
Нови Сад 
 

У вези постављених питања потенцијалних понуђача упућених на е-маил 

Института дана 13.08.2019. 14.08.2019, у складу са чланом 63.став 1. и 3. 

Закона о јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, односно 

појашњење конкурсне документације јавне набавке 27-10/2019 хемикалије: 

 

Питање: 

Да ли је прихватљиво да докази о испуњавању услова из тач. 2) и 4) не буду 

старији од 6 месеци пре отварања понуда уместо наведених 2 месеца? 
 

Одговор: 

Није прихватљиво да докази о испуњавању услова из тач. 2) и 4) не буду 

старији од 6 месеци пре отварања понуда уместо наведених 3 месеца.  

Међутим, уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача АПР довољно је само 
да достави Решење, односно Извод из Регистра понуђача, те у том случају не 
мора достављати доказе о испуњености услова из тач. 2) до 4). 

 

Питање: 

Да ли је у питању грешка на страни бр. 21 где у оквиру 2.3. Образац понуде и 
спецификација за прву партију пише ПАРТИЈА 2 ? 

 

Одговор: 

У питању је грешка, треба да пише ПАРТИЈА 1. 

 
Питање: 

Сходно Закону о јавним набавкама РС, молимо вас да нам доставите додатне 
информације и појашњења везана за конкурсну документацију за јавну набавку 

добара бр. 27 ‐ 10/2019 ЈН „Хемикалије обликоване по партијама ‐ У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ“ 

 



1. На страни 5 и 6/48 конкурсне документације у овиру дела III „УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊНОСТ УСЛОВА“, 

 

6)Услов: Да располаже неопходним финансијским и техничким капацитетом, 

односно:  
0 динара (без ПДВ-а) прихода од 

добара и услуга за последње две обрачунске године, и да му рачун и истом 
периоду није био у блокади.  

позива за ову јавну набавку, продао и испоручио добра која су предмет понуде, 
у укупној вредности од најмање 1.000.000,00 динара (без ПДВ-а).  

 

  
напомена: односи се на партију 1  

 
располаже довољним техничким и кадровским капацитетом неопходним за 

извршење Уговора о јавној набавци, што подразумева следеће:  
 
Технички капацитет:  

по основу лизинга).  

 
7) Услов: Да располаже довољним кадровским капацитетом што подразумева:  

 

 

 
а) саветник за хемикалије запослен код понуђача-доказује се уверењем о 
положеном испиту за саветника за хемикалије, издатим од овлашћене 

институције, и радном књижицом или  
б) понуђач има уговор са саветником за хемикалије –доказује се уверењем о 

положеном испиту за саветника за хемикалије, издатим од овлашћене 
институције, и уговором о пословно-техничкој сарадњи  
напомена: односи се на партију 2 “ 

 
Молимо Вас да таксативно наведете додатне услове за партију 1 и додатне 
услове за партију 2. 

 
Одговор: 

6)Услов: Да располаже неопходним финансијским и техничким капацитетом, 
односно:  

-а) прихода од 

добара и услуга за последње две обрачунске године, и да му рачун и истом 
периоду није био у блокади.  



позива за ову јавну набавку, продао и испоручио добра која су предмет понуде, 
у укупној вредности од најмање 1.000.000,00 динара (без ПДВ-а).  

 

  

 
ОДНОСИ СЕ САМО НА ПАРТИЈУ 1. 
 

располаже довољним техничким и кадровским капацитетом неопходним за 

извршење Уговора о јавној набавци, што подразумева следеће:  
 
Технички капацитет:  

по основу лизинга).  

 

ОДНОСИ СЕ НА ПАРТИЈУ 1 И ПАРТИЈУ 2. 

7) Услов: Да располаже довољним кадровским капацитетом што подразумева:  
 

 

 
а) саветник за хемикалије запослен код понуђача-доказује се уверењем о 
положеном испиту за саветника за хемикалије, издатим од овлашћене 

институције, и радном књижицом или  
б) понуђач има уговор са саветником за хемикалије –доказује се уверењем о 

положеном испиту за саветника за хемикалије, издатим од овлашћене 
институције, и уговором о пословно-техничкој сарадњи  
  

ОДНОСИ СЕ НА ПАРТИЈУ 2. 

 

 

Комисија за стручну оцену 

 

 

 

 


