
Република Србија 

„Прва техничка школа“ 

34000, Крагујевац 

Дел. број: 01- 310 

Датум: 18.02.2020. 

 

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 

 

Заинтересованим лицима у поступку јавне набавке услуга извођење студијског путовања 

ученика 2. разреда Прве техничке школе, 1.2.4/2020 за 2020. годину. 

Предмет: Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације  у 

поступку ЈН 1.2.4./2020. 

 

Питање бр. 1: У конкурсној документацији за ЈН 1.2.4/2020. од 2020. године,  

Ваше питање и констатација неправилности: 

- Да заинтересовано лице – понуђач поседује стандард СРПС ИСО 9001/2015 у 

области пружања туристичких услуга. 

- Да заинтересовано лице – понуђач поседује најмање А+ бонитетну оцену за 

пословање у 2019. години. 

 Овакав захтев сматрате супротним члану 12 Закона о јавним набавкама, тендециозним у 

циљу фаворизовања одређеног понуђача, тј. Унапред стварањем амбијента који не 

подразумева равноправно учешће и једнакост за све у поступку предметне набавке. 

Имајући у виду наведено тражимо измену конкурсне документације и пружање једнаких 

услова и могућности учешћа у поступку за све заинтересоване, учешће без 

дискриминације понуђача, а која је обзиром на тражено више него очигледна. 

 

ОДГОВОР: Прихватићемо документ сваке институције чија је делатност оцена бонитета и  

издавање сертификата. Документ је сертификат који има бонитетну оцену и назив 

институције која га је издала.  

Као наручиоци услуга имамо право према члану 76 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:  

 „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 може одредити конкурсном документацијом да понуђач мора да докаже да 

над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни 

поступак. 

Наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке, посебно уколико се односе на социјална и еколошка питања. 

Наручилац може да одреди додатне услове у погледу испуњавања обавеза које 

понуђач има према својим подизвођачима или добављачима. 

Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу 

понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.“ 

 

Мишљења смо да нема основа за Вашу констатацију. 

 

  Комисија за јавну набавку 


