
                                       
                     Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
          МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
          И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Дирекција за националне референтне лабораторије 
                     Број: 404-02-75/2015-13 
                   25. фебруар 2015. године  
                              Б е о г р а д  
 

Предмет: Појашњење-одговор на постављено питање у поступку јавне 
набавке мале вредности број: 404-02-75/2015-13, редни број набавке 1.2.5/2015 
 

У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за 
доделу уговора за пружање услуга чишћења и одржавање зграде,  лабораторија и 
помоћног магацина, за коју је позив и конкурсна документација достављени на адресе три 
понуђача и истовремено објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца дана 19.02.2015. године, овом наручиоцу је, дана 23.02.2015. године, 
електронском поштом приспео допис у коме je садржанo следећe питањe заинтересованог 
лица: 

1. Molim Vas da nam pojasnite član 3. Tačka 2, strana 17 gde se pominju dodatni uslovi 
ugradnja i servisiranje klima uređaja, što nije bio predmet javne nabavke usluge 
čišćenja i održavanja zgrade, laboratorije i pomoćnog magacina. Unapred se 
zahvaljujemo. 

У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник РС “, број 124/12), обавештавамо сва заинтересована лица да је 
Наручилац дана 25.02.2015. године заинтересованом лицу које је тражило појашњење 
послао одговор на постављено питање.  
 

Послат je одговор следеће садржине: 
1. Дошло је до техничке грешке приликом сачињавања конкурсне документације, 

па се из тих разлога на страни 17, у тачки 3.2. Услови које мора да испуни сваки 
понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, став 1. 
бришу речи: “док додатне услове поседовање тражених овлашћења за уградњу и 
сервисирање клима уређаја које понуђач нуди,  гаранција за обезбеђене резервне делове 
испуњавају заједно (кумулативно) у ком случају се докази о испуњености услова које 
испуњавају заједнички, достављају за све чланове групе понуђача који одређени услов/е 
испуњавају заједнички (или се доставља Изјава о испуњености услова која је потписана и 
печатирана од свих чланова групе понуђача) “. 
 

Заинтересовано лице је обавештено о чињеници да се све наведено објављује на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 
        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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