ДОМ ЗДРАВЉА ЧОКА
Број: 104-4/2018
Дана: 11.05.2018. године

ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈН МВ бр. 3/2018
Набавка санитетског материјала по партијама

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Наручилац објављује следеће појашњење и изменуКонкурсне
документације јавне набавке ЈН бр. 3/2018 – Набавка санитетског материјала и то на
основу Захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације у отвореном поступку јавне набавке добара – за јавну набавку мале
вредности – Набавка санитетског материјала по партијама ЈН бр. 3/2018, који је
достављен Дому здравља Чока електронским путем дана 11.05.2018. године.
Постављена питања:
„Поштовани,
Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) доставите додатне
информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом у отвореном
поступку јавне набавке добара – за јавну набавку мале вредности – Набавка
санитетског материјала по партијама ЈН бр. 3/2018
1. У конкурсној документацији се као доказ испуњености додатног услова за

учешће у поступку захтева:
Да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом,
односно да је у 2017. године остварио укупан промет добара који су предмет
јавне набавке најмање у износу дате понуде.
Доказ: Биланс стања за 2017. годину
Чланом 33. ставом 1. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013) је
прописано да су правна лица дужна да редовне годишње финансијске извештаје за
извештајну годину доставе Агенцији за привредне регистре, ради јавног објављивања,
најкасније до 30. јуна наредне године, а чланом 36. ставом 2. предвиђено да је
Агенција дужна да податке и документацију, јавно објави на интернет страници у року
од 60 дана од дана пријема потпуног и рачунски тачног финансијског извештаја
правног лица.
Имајући у виду наведено, а како Агенција за привредне регистре још увек није
извршила јавну објаву ове документације на свом сајту за 2017. годину, питање је да
ли понуђач, уместо извештаја за 2017. годину може доставити Биланс стања за 2016.
или доказ да је Агенцији предао финансијски извештај за 2017. годину?

2. Наручилац је одредбом члана 7. УГОВОРНА КАЗНА Модела уговора предвидео да

„У случају прекорачења уговореног рока испоруке Продавац је дужан да плати
Купцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности уговора, али не
више од 5% од вредности уговора.“

Предлажемо да извршите измену основице за обрачун уговорне казне на начин да
уговорна казна износи 0,5% од вредности робе испоручене са закашњењем за сваки

дан закашњења, али не више од 5% вредности робе испоручене са закашњењем.
Наиме, имајући у виду начело савесности и поштења Закона о облигационим односима
сматрамо дефинисање уговорне казне на начин како сте предвидели спорним обзиром
да је кажњавање Продавца и за део робе који је по поруџбини савесно испоручио у
свему супротно начелу савесности и поштења поменутог Закона.

Одговори на постављена питања:
1. У Конкурсној документацији ЈН бр. 3/2018 у тачки 4. Услови за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова (за све партије), односно у подтачки 4.2. Додатни
услови за учешће у поступку, додатни услов бр. 1) мења се и гласи:

1) Да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским
капацитетом, односно да је у 2016. године остварио укупан промет добара
који су предмет јавне набавке најмање у износу дате понуде.
Доказ: Биланс стања за 2016. годину;
2. У обрасцу број 14. - Модел уговора о купопродаји Конкурсне
документације ЈН бр. 3/2018, члан 7. УГОВОРНА КАЗНА мења се и гласи:

У случају прекорачења уговореног рока испоруке Продавац је дужан да
плати Купцу уговорну казну у износу од 0,5% од вредности робе испоручене
са закашњењем за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности робе
испоручене са закашњењем.
3. Мења се рок за подношење понуде:

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Последњи
дан за подношење понуда је 21.05.2018. године до 12,00 часова.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Дому
здравља Чока, Сенћанска бр.3, дана 21.05.2018. године у 12,30 часова.

Комисија за спровођење поступка
јавне набавке мале вредности
ЈН бр. 3/2018

