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На основу члана 63. ст.3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
Комисија издаје 

ОДГОВОР 
за јавну набавку 05/2016 

 
Дому здравља Бор је прослеђена Примедба од стране потенцијалног понуђача ( заведено бр.3287 од 

25.04.2016.године) за ЈН 05/2016-  Сервисирање возила Дома здравља Бор за период од 12 месеци по 
партијама. 

 С тим у вези појашњавамо следеће: 
Дом здравља Бор је Конкурсну документацију начинио у складу са позитивним Законом о јавним 

набавкама ( у даљем тексту ЗЈН ), као и годишњим потребама за сервисирањем возила. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке предвиђени су чланом 75. и чланом 76. ЗЈН-а., по основу 

којег је и Наручилац исте изнео на страни 4-9 Конкурсне документације бр. 3166 од 19.04.2016.год. 
У вези доадних услова које Наручичац може да захтева Конкурсном документациијом  а на шта је и 

акценат Ваше Примедбе ( заведено бр.3287 од 25.04.2016.године ) указујемо Вам да је чланом 76. став 1., став 
2. и став 4 ЗЈН предвиђено следеће: 

" Додатни услови  
Члан 76  

Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.  
Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у 
погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у 
виду предмет јавне набавке.  
Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 
логичкој вези са предметом јавне набавке.. " 

Конкурсна документација Наручиоца је начињена тако да ни на који начин не дискриминише понуђаче. 
Возила марке Citroen Jumper нису у гаранцији и сваки од њих има пређено више од 400.000 км, те 

Наручиоц нема законску обавезу да исте прослеђује у Овлашћени Citroen сервис. 
Поменута возила јесу специјална санитетска возила, али специјална у делу додатних медицинских 

уређаја,светлосне сигнализације итд; у делу резервних делова и мотора нема разлике у односу на друга слична 
Citroen Jumper возила. 

Наручилац у Конкурсној документацији није навео да је понуђач у обавези да врши поправке 
медицинске и друге опреме која је саставни део санитетског возила а тиче се хоспитализације пацијената. 

 У вези навода на тзв.дискриминишући фактор који је наведен у члану 3. став 7."Место извршења услуге 
Бор " ПОЈАШЊАВАМО следеће: 

Наведено се односи да се сва возила Наручиоца налазе у Бору односно да је седиште возила 
Бор.,поменуто се не односи на део обавезног или додатног услова, да понуђач треба бити из Бора.Уколико се на 
Позив Наручиоца јави Понуђач са Понудом која није из Бора, неће бити одбијена по основу тога што седиште 
Понуђача није из Бора. 

Захваљајумо се потенцијалном понуђачу на тзв. Примедбама и надамо се да смо Вам горе наведеним 
појашњењем и са већ упознатом Конкурсном документацијом Наручиоца указали да се сви заинтересовани 
понуђачи могу јавити и учествовати на наведени "Тендер" 
Доставити: 
-Заинтересованом лицу, 
-Портал јавних набавки, 
-Сајт установе. 
 Чланови комисије: 

 
Састав Име и презиме 

потписи 

Члан Ива Огрењац  
Члан Владан Ђорђевић  

Заменик Сузана Мишић  
Члан Југослав Романовић  

 


