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ПРЕДЕМЕТ: ОДГОВОР НА ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  У ВЕЗИ ЈНМВ БРОЈ  5/2019 
 
Наручилац у вези постављеног захтева за појашњење конкурсне документације следеће 
садржине: 
 
„На основу мишљења начелног става Републичке комисије заштиту права тражимо да 
измените конкурсну документацију и да додатни услов у погледу неопходног 
Финансијског капацитета у конкурсној документацији се измени, на основу напред 
наведеног уместо захтева да понуђач у протеклих годину  дана до дана објављивања 
позива за подношење понуда није био у блокади дуже од 30 дана - услов за учешће у 
поступку јавне набавке буде позитивно пословање у претходној години?  
На овај начин се исто може доказати успшност понуђача да изврши испоруку добара који 
су дефинисани као предмет јавне набвке  а који ће се реализовати у периоду који следи 
након закључења уговора односно у новој пословној години и избегне дискирминација 
понуђача:“ 
 
у законом предвиђеном року даје следећи одговор: 

Наручилац остаје при додатном услову постављеном у конкурсној документацији за ЈНМВ 
5/2019- Материјали за угоститељство(Храна, Пића, Намирнице за припремање хране, Остали 
материјали за угоститељсртво- у погледу финансијског капацитета понуђача-да понуђач у 
протеклих годину дана до дана објавњивања позива за достављање понуда на Порталу јавних 
набавки Управе за јавне набавке(рачунајући и дан позива) није био неликвидан дуже од 30 
(тридесет) дана. 

Наиме, наручилац сматра да је наведени додатни услов логчки повезан са јавном набавком , јер 
се испорука добара- Материјали за угоститељство(Храна, Пића, Намирнице за припремање хране, 
Остали материјали за угоститељсртво- врши сукцесивно током целе школске године, а не 
једнократно, те је управо тај додатни  услов постављен у предметној јавној набавци показатељ 
поузданости добављача.  

Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу од 2009. године у свом саставу 
има дом ученика, у којем тренутно борави 61 ученик узраста од 15.-19. година. Они борави у дому 
24 сата, седам дана у недељи, при чему имају три редовна оброка. Свако нарушавање редовног 
снабдевања оброцима изазвало би велико незадовољство, како деце и  и родитеља, тако и 
нефункционалност исхране ученика, те је услов постављен потпуно логички и везано за начин 
испоруке добара Материјали за угоститељство(Храна, Пића, Намирнице за припремање хране, 
Остали материјали за угоститељство.  
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