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 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон), наручилац ПУ „Пчелица“ Апатин објављује 

 

Oдговор  

 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 3/2020  –  

Додатне информације и појашњења 

 

набавка и испорука НАМИРНИЦА И ОСТАЛИХ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 

 

 Потенцијални понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке добара бр. 

3/2020 дана 28.04.2020. године тражио додатне информације и појашњења: 

 

 Питање:  

 

  - Молимо Вас да уз доле наведене доказе ставите и уговор о пословној сарадњи на пољу 

логистичких услуга. Овако дискриминишете потенцијалне понуђаче који у свом власништву немају доставно 

возило. По закону нисмо дужни да имамо возило у свом власништву или лизингу. 

 

 „Фотокопије саобраћајне дозволе, односно очитане саобраћајне дозволе - копије полисе обавезног 

осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. - уколико тражена опрема нију у власништву понуђача, 

понуђач доставља и доказ о праву коришћења возила (уговор о закупу или уговор о лизингу).“  

  

 Одговор:  

 
 Наручилац остаје при свом захтеву у погледу доказа на име техничког капацитета.  

 Наручилац не врши дискриминацију међу потенцијалним понуђачима, с обзиром да је конкурсном 

документацијом предвиђено да технички капацитет  понуђач може да испуни   самостално или заједно са 

подизвођачима, односно овај доказ може да испуни група понуђача кумулативно. 

 Према одредбама Закона о јавним набавкама, понуђачи који се определе да учествују у поступку 

јавне набавке, понуду могу да поднесу самостално, са подизвођачем или да поднесу заједничку понуду. У 

случају подношења заједничке понуде у смислу члана 81. став 4. ЗЈН, чланови групе споразумом између себе 

уређују права и обавезе чланова групе међусобно и према наручиоцу, при чему исти за извршење уговорених 

обавеза наручиоцу одговарају неограничено солидарно. Уколико понуђачи подносе понуду са подизвођачем, 

истом могу поверити делимично извршење јавне набавке, док ће одговорност за извршење уговорених обавеза 

сносити искључиво понуђач. У том смилсу, испуњеност додатних услова понуђач који поднесе самосталну 

понуду испуњава самостално, док чланови групе понуђача исте испуњавају заједно. У случају подношења 

понуде са подизвођачем, конкурсном документацијом наручилац одређује услове које подизвођач мора да 

испуни, као и начин на који доказује испуњеност истих. 

 

 На основу горе изнетог, уколико прилажете уговор о пословно – техничкој сарадњи закључен са 

другим правним лицем (коме је поверено извршење дела предмета јавне набавке), исто мора бити или учесник 

у зеједничкој понуди или подизвођач. У супротном, сматраће се да понуђач неопходан технички капацитет 

обезбеђује преко другог правног лица. 

 

  Комисија за јавну набавку бр. 3/2020 


