
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА 
Датум: 03.07.2014. године. 

 

ПРЕДМЕТ: одговр на постављено питање у поступку јавне набавке бр. В–07/14 – набавка 
добара - материјал за лабораторију – гасне анализе, по партијама. 
 
 
 
 На основу члана 63. став 2 Закона о јавнима набавкама, Заинтересовано лице у поступку 
јавне набавке бр. В–07/14, доставло је дана 30.06.2014. године, Наручиоцу следеће питањe: 
 

„Молимо Вас да нам дате додатне информације и појашњења конкурсне документације 
за јавну набавку добара В-07/14, материјал за лабораторије – гасне анализе – кертриџи, 
по партијама: 

 Да ли понуђач који је регистровао апарат тражених карактеристика тек крајем 
2012. године, као апарат новије технологије рада анализа, може уз достављање 
релевантних доказа да буде ослобођен достављања обавезних услова по питању 
рефернтне листе за претходне три године, обзиром да је у питању апарат нове 
технологије и да захтеви тржишта нису били опредељени ка овом типу апарата и 
кертриџа?“ 

 
 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац је саставио одговр 
на постављено питање који гласи: 
 

 „Наручилац остаје при захтеваном додатном услову из Конкурсне документације ближе 
описаном у поглављу IV „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 И 
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА“, на страни 5а Конкурсне 
документације, који се доказује достављањем „Потврде референтних купаца (Образац 
8.) да је понуђач у претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013) извршио 
испоруку добара, која су предмет набавке у предметној партији за апарат који се даје 
Наручииоцу на коришћење током реализације уговора, у минимум три здравствене 
установе у укупној вредности од 5.000.000 динара без ПДВ-а. Напомена: овај услов се 
односи само на Партију 1.“  
Дакле, Понуђач је у обавези да уз понуду достави најмање 3 потврде рефернтних купаца 
(на обрасцу бр. 8 из Конкурсне документације), тј. најмање 3 потврде здравствених 
установа којима је испоручивао предметна добра и то у укупном износу од најманје 
5.000.000 динара без ПДВ-а, током 2011.,2012. и 2013 године. То значи да Понуђач 
доказује да испуњава овај додатни услов уколико достави најмање 3 потврде 
референтних купаца, тј . здравствених установа у укупном износу од најмање 5.000.000 
динара без ПДВ-а из било које године од горе наведених, односно не мора имати 
референтне потврде за све три године него укупно 3 референце од најмање 5.000.000,00 
динара без ПДВ-а у период од означене три године што значи да све три могу бити и у 
једној години или у две године или у три године тј. битно је да има три референце 
остварене у означеном периоду  (током 2011, 2012. и 2013. године).“ 
 
 

 
            КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
        
 


