
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ – Београд, ул.Светозара Марковића бр.56 

Јавна набавка: Д-10/14 Прехрамбени производи -11.Партија : Тестенина 
 

На основу члана 63,став 3 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ 124/2012) ,  

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку набавке добара Прехрамбени 

производи-Партија 11: тестенина, број набавке : Д-10/14, на захтев заинтересованог 

лица ,даје следећа : 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 

конкурсне документације Д-10/14-2. Партија 11. Тестенина 

 

1.Питање: Под додатним условима : Пословни капацитет -наведен је остварен приход 

од продаје предмета набавке објектима масовне исхране.Уколико понуђач наступа са 

подизвођачем који је произвођач тестенине ( или као група понуђача –заједничка 

понуда )  и не снабдева директно објекте масосвне исхране  већ преко фирми са којима 

има уговор о сарадњи, да ли потврда тих објеката масовне исхране  да користе 

произвођачеву тестенину преко других правних лица ,а не преко понуђача, задовољава 

наведени услов. 

 

Одговор: Не. Наиме, обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 

75,став 1,тачка 1-5 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ 124/2012) мора да 

докаже понуђач , а ако наступа као група понуђача ( заједничка понуда ) свака од 

чланица групе понуђача. Ово се односи и на подизвођача. 

Додатне услове из члана 76 ЗЈН ( пословни, финансијски, технички и кадровски 

капацитет)  такође мора да испуни понуђач, а уколико је понуђач  група понуђача  

,додатне услове испуњавају  заједно, сагласно члану 81,став 2 ЗЈН.  

Сагласно томе ,у контексту траженог додатног  услова : пословни капацитет : приход  

оставрен од продаје тестенине објектима масосвне исхране,   треба да докаже понуђач, 

а ако је понуђач  група понуђача, тражени услов треба да докаже  бар неко из групе 

понуђача или више чланова групе понуђача збирно ,односно бар неко из групе 

понуђача или више њих заједно,  морају  да докажу  да је или да су  остварили  приход 

од продаје тестенине објектима масосвне исхране у траженом обиму. Промет 

произвођача ,уколико произвођач не припада групи понуђача , није релевантан . 

Такође, потврде објеката масосвне исхране, уколико се не односе на оставрен промет  

непосредно са понуђачем, нису релевантне и не сматрају се доказом  за тражени 

додатни услов : пословни капацитет  .  

 

      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВАКЕ 

      Младен Чукановић,председник комисије  

 

   


