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ПИТАЊЕ 1: 

Да ли приликом достављања доказа о пословним капацитетима, конкретно доказа да је 

понуђач у 2018 и 2019 години обавио услуге ПУК у вредности од 6.000.000,00 рсд, могу да 

се доставе и уговори чија је реализација започета у 2019.години, а који ће у потпуности 

бити комплетирани у првој половини 2020 год.? 

Наиме, наша организација има неколико уговора који су тренутно актуелни, али код којих 

је предмет уговора-услуга ПУК у потпуности реализована нпр. 9 или 6 месеци у 2019, а 

остатак од 3 или 6 месеци ће бити реализован без икаквих проблема у 2020.г. 

Из тог разлога, молимо Вас за одговор да ли ће те Ви као Наручилац бити спремни да 

прихватите као доказ о пословном капацитету такве уговоре, односно, да ли њихов 

финансијски део који је реализован у 2019 год. можемо користити као доказ у овој јавној 

набавци, наравно уз потврду Наручиоца да су све обавезе преузете тим уговорима 

успешно и уредно реализоване у 2019 години? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 

 

На страни 8. Конкурсне документације, у делу: Упуство како се доказује испуњеност 

услова;  стоји да Понуђач пословни капацитет, тј. да је у последње 2 године (2018.и 2019 

година)  пре објављивања јавног позива извршио најмање 1 пројекат сличног профила, тј. 

активности помоћ у кући и кућних послова за потребе старих и оболелих особа у 

свеукупној вредности од 6.000.000, 00  динара; доказује попуњавањем референт листе и 

прикључивањем потврде/-а наручиоца о вредности извршених уговора и поштовању 

уговорних обавеза. 

Значи, прихватиће се само потврда Наручиоца о вредности извршених уговора и 

поштовању уговорних обавеза. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 

На страни 7. Конкурсне документације пише да понуђач мора да располаже једним 

главним и одговорним лицем са средњом медицинском стручном спремом, док на 



следећој 8.страни пише да понуђач мора да располаже координатором са факултетском 

стручном спремом. 

Да ли је ту реч о истој особи и да ли та особа мора да има завршен факултет или срдњу 

медицинску школу? Или су у питању две различите позиције које се траже? 

На 7. и 8. страни пише да Понуђач мора да обезбеди најмање 3 медицинска техничара 

(укључујући и горе споменутог главног техничара). 

Да ли то значи да Понуђач треба да обезбеди координатора/главно и одговорно лице које 

ће бити медицински техничар+2 додатна медицинска техничара, или је потребан 

координатора/главно и одговорно лице + 3 додатна медицинска техничара? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2: 

 

Захтев Наручиоца за кадровским капацитетом је: 

-1 координатор са факултетском стручном спремом 

- 3 медицинска техничара (са средњом стручном спремом) 

- 3 геронто домаћице/ домаћина 

Прихвата се као оправдана примедба да је овај захтев Наручиоца (о кадровском 

капацитету) нејасно и непрецизно дефинисан у конкурсној документацији, па ће се у 

складу са напред наведеним извршити измена конкурсне документације у овом делу. 
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