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ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
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Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 18.07.2019.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде
Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет дпбра, Шамптна ппека
и материјали – пп партијама, редни брпј јавне набавке 1.1.12/2019, Наручилац у складу са
чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр.
Питаое:
Kao zainteresovanom ponuđaču molimo Vas za pojašnjenje tenderske dokumentacije Javne nabavke
1.1.12/2019 Šamotna opeka i materijali dela navedenog kako sledi:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У oтвoренoм пoступку јавне набавке

-резервисани пoступак пo члану 8. ЗЈН
2. Правп на учешће у ппступку јавне набавке има ппнуђач акп испуоава Обавезне услпве из
члана 75. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 124/2012, 14/2015,
68/2015, 14/2015, 68/2015):
.
.
.
• да има важећу дoзвoлу надлежнoг oргана за oбављаое делатнoсти кoја је предмет јавне
набавке,акo је таква дoзвoла предвиђена пoсебним прoписoм (члан 75. Став 1. Тачка 5
Закoна) – да је пoнуђач устанoва, oрганизација, удружеое или привредни субјекат за
раднo oспoсoбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппшљаваое лица са
инвалидитетпм и да та лица чине најмаое 30 % заппслених, при чему сви учесници у
заједничкпј ппнуди и сви ппдизвпђачи мпрају да буду из наведене групације (члан 8
ЗЈН).
Pitanje:da li imamo pravo učešda i mi kao ponuđač s obzirom da nismo pravno lice koje ispunjava gore
navedeno.
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Одгпвпр:
Чланпм 8 ЗЈН је јаснп предвиђенп следеће:
„Резервисане јавне набавке
Члан 8
Наручилац мпже спрпвести ппступак јавне набавке у кпјем мпгу учествпвати самп устанпве,
прганизације, удружеоа или привредни субјекти за раднп псппспбљаваое, прпфесипналну
рехабилитацију и заппшљаваое лица са инвалидитетпм, акп та лица чине најмаое 30 %
заппслених, при чему сви учесници у заједничкпј ппнуди и сви ппдизвпђачи мпрају да буду из
наведене групације.
У случају набавке из става 1. пвпг члана наручилац је дужан да у ппзиву за ппднпшеое ппнуда
наведе да се спрпвпди резервисана јавна набавка.“
ЗЈН је наручипцу пмпгућип да увек када за тп има пснпва мпже да распише резервисану јавну
набавку у кпјпј кап ппнуђачи мпгу учествпвати искључивп устанпве, прганизације, удружеоа или
привредни субјекти за раднп псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппшљаваое
лица са инвалидитетпм, акп та лица чине најмаое 30 % заппслених. Путем резервисаних набавки,
наведеним групацијама се пмпгућава учешће на тржишту набавки. Реч је п ппзитивнпј
дискриминацији, имајући у виду да се резервисаним јавним набавкама утиче на пствариваое
других друштвених циљева и пдгпвпрнпсти и ппдстиче заппшљаваое пспба са инвалидитетпм.
Из свега претхпднп наведенпг прпизилази закључак да укпликп не спадате у ппменуте субјекте
кпји заппшљавају лица са инвалидитетпм , немате правп да учествујете у резервисанпј јавнпј
набавци.

Не врши се измена и дппуна кпнкурсне дпкументације и не врши се прпдужеое рпка за
дпстављаое и птвараое ппнуда.

Кпмисија за јавну набавку брпј 1.1.12/2019
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