
1

АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6, Ниш
Дел. број 547.
21. 05. 2019. године

Предмет: Питања и одговори за јавну набавку – ЈНМВ 09 / 2019
Услуге - Повезивање организационих јединица Апотеке Ниш у јединствени информациони

систем

Питање број 1.
1. У оквиру КД захтева се достављање сертификата ИСО 9001:2008. С обзиром да

потенцијални понуђач поседује ИСО 9001:2015 који је новији, и који је такође из система
менаџмента квалитетом, важећи из делокруга пројектовања, развоја, имплементација,
одржавања и пружања ИТ/ИЦТ сервиса екстерним и интерним купцима, молимо вас да
потврдите да се може доставити ИСО 9001:2015.

Питање број 2.
2. У складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима (“Сл.

гласник РС”, бр. 44/2018) од 1. октобра 2018. године сва писана акта (захтеви, дописи, уговори
и остала документа) која достављају привредна друштва односно предузетници су важећа и
валидна иако нису оверена печатом тог привредног друштва, односно предузетника. У том
погледу указујемо да понуђачи више нису у обавези да обрасце из конкурсне документације
оверавају печатом. Сходно наведеном, молимо вас да потврдите да недостатак печата на
обрасцима у понуди неће бити разлог за одбијање понуде као неприхватлјиве.

Одговор број 1.
Да, понуђач може доставити и новији ИСО 9001:2015.

Одговор број 2.
У поменутпј измени посебног прописа какав је Зaкoн o приврeдним друштвимa ("Сл.

Глaсник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. зaкoн, 5/2015, 44/2018 и 95/2018 - у даљем
тексту: ЗОПД) у члану 25. став 4. стоји: "Приликoм зaкључивaњa прaвних пoслoвa, oднoснo
прeдузимaњa прaвних рaдњи oд стрaнe друштвa, судoви, држaвни oргaни, oргaнизaциje и
лицa кoja вршe jaвнa oвлaшћeњa, кao и другa прaвнa лицa, нe мoгу истицaти примeдбe у
пoглeду нeкoришћeњa пeчaтa, нити сe истe мoгу истицaти кao рaзлoг зa пoништaj,
рaскид, oднoснo нeпунoвaжнoст зaкључeнoг прaвнoг пoслa, oднoснo прeдузeтe прaвнe
рaдњe, чaк и у случajу кaдa je интeрним aктимa друштвa прoписaнo дa друштвo имa и
кoристи пeчaт у пoслoвaњу“. Са друге стране у самој садржини конкурсне документације није
наведено да ће изостанак печата правног лица или предузетника као понуђача, са предвиђеног
места у обрасцу, довести до оцене такве понуде као неприхватљиве, нити је та чињеница
наведена као она коју ће Наручилац сматрати за битан недостатак понуде. С тим у вези, не
постоји бојазност за заинтересована лица која у свом пословању не користе или само
приликом подношења понуде у предметној јавној набавци планирају да не користе
печат, да ће исто проузроковати оцену њихове понуде као неприхватљиве.

Међутим, упозправамо сва заинтересована лица да не можемо утицати на оцену
валидности појединих доказа, а посебно оцене валидности и наплативости средстава
обезбеђења достављених уз понуду (за озбиљнпст понуде) и/или као средство обезбеђења за
добро извршење посла у својству добављача, ван оцене истих од стране њихових издаваоца.
Другим речима, у случају да као саставни део понуде буде достављена меница за озбиљност
понуде која није оверена печатпм (само је потписана), Наручилац ће у складу са чланом 93.
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став 1. ЗЈН и става Републичке комисије за заштиту права у вези примене наведеног члана и
на трећа лица у фази стручне оцене понуда, извршити упит према пословној банци која је ту
меницу издала понуђачу да ли је иста наплатива. Све то из разлога јер је Наручиоцу позната
пракса пословних банака када су средства обезбеђења у питању, а у светлу чињенице
најновијих измена ЗОПД, која се састоји у томе да сам клијент мора најавити и уговорити да у
будућем пословању са банком неће користити печат друштва, те уколико то не учини банка и
само средство обезбеђења неће сматрати наплативим. Када се томе додају и одредбе
посебног прописа који регулише поменуто средство обезбеђења као хартију о вредности -
Закон о меници ("Сл. лист ФНРJ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРJ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл.
лист СРJ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), из којих ћемо установити
да меница као строго формалан правни посао мора садржати све у њему наведене битне
елементе, а међу њима и потпис издаваоца, закључујемо да је потпис издаваоца
неопхпдан, док ће се (не)оверавање исте ценити из одговора пословне банке тог
привредног друштва.

Осим што се на описан начин непогрешиво утврђује чињенично стање и испуњење сврхе
средства обезбеђења, сматрамо да се и на правилан начин примењује материјално право у
фази стручне оцене понуда, на шта је сваки наручилац обавезан.
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