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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  БРОЈ 2 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ БРОЈ 7/2020  

 

Питање бр.1: У конкурсној документацији на страни 19 став 4.2 Додатни услови и начин 

доказивања испуњености додатних услова.На страни 12  Тацка један стоји да Опрема и 

средства за рад морају бити професионална тако да омогуцавају брзо и ефикасно 

отклањање свих нечистоћа.  

 Шта сматрате под професионално ? 

    

Одговор бр.1: У конкурсној документацији на страни 19 став 4.2 Доадатни услови и начин 

доказивања испуњености додатних услова се не налази на наведеној страни и ставу у 

конкурсној документацији која је предмет ове набавке, већ на страни 18 од 65.  

Под професионалном опремом и средствима за рад подразумева се квалитетна опрема и 

средства за одржавање чистоће и хигијене пословног простора, која својим радним 

капацитетом и трајношћу могу да задовоље потребе за послом у већем обиму. 

 

Питање бр.2: На страни 15 и 16 Обавезни услови редни број 1,2,3 стоји да треба да се доставе 

докази не старији од 2 месеца.Да ли је довољно да се достави решење о регистар понудјача које 

издаје АПР и обухвата све тразене доказе? 

 

Одговор бр.2: На страни 20/65 конкурсне документације наручилац је на јасан и 

недвосмилен начин навео да: „Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води 

Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 

1. тач. 1) до 3) Закона, сходно члану 78. Закона“. 

 

 

Питање бр.3: У конкурсној документацији на страни 18 Додатни услови тачка 5 и 6 Стпји 

да се достави Бонитет и потврда о ликвидности коју издаје НБС. Да ли је потребно 

доставити доказе посто је то све видљиво и у АПР-у и НБС ? 

 

Одговор бр.3: На страни 18/65, конкурсне документације, тачка 5. Додатни услова – 

финансијски капацитет,  наручилац је на јасан и недвосмилен начин навео да понуђач није у 

обавези да доставља наведене доказе уколико су подаци јавно доступни на интернет 

страници Агениције за привредне регистре и Народне банке Србије. 

Тачка 6. Конкурсне документације се односи на пословни капацитет понуђача за који је 

потребно доставити доказе наведене на страни 18/65, тачка 6. конкурсне документације. 
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Питање бр.4: Понуђач је дужан ,да уз понуду постави да располазе неопходним 

финансијским капацитетом и то у предходне 3(три године )2017,2018,2019 Као доказ 

истичете да се достави Биланс стања и биланс успеха за 2017,2018,2019 године С обзиром 

на ситуацију која нас је задесила ,ми смо предали званични завршни рацин који није јос 

обрађен у АПР-у ,да ли је валидан документ Бруто биланс 2019 који јос није оверен од 

стране Апр-а? 

 

Одговор бр.4: Као доказ финансијског капацитета за 2019.год. могу се доставити Бруто 

биланс на основу кога су рађени извештаји, Биланс стања  и Биланс успеха који су послати у 

АПР и потврду о слању финансијског извештаја у АПР. 

 

Питање бр.5: На страни 18 тачка 6 стоји да је потребно доставити вежећу полису 

осигурања од несрећног случаја ззапослене. Ми поседујемо полису осигурања од опште 

одговорности где је назначено да обухвата и осигурање запослених од несрецног случаја.  

Да ли је то довољан доказ о поседовању или сте мислил на друго осигурање? 

 

Одговор бр.5: Наручилац остаје у свему како је наведено  у конкурсној документацији, на 

страни 18 тачка.6 односно да је  као доказ неопходна копија важеће полисе осигурања од 

последица несрећног случаја за запослене.  

 

Питање бр.6: По тендерској документацији тразите да се достави  Банкарску гаранцију о 

озбиљности понуде.Молим Вас ми смо аплицирали код наше матичне банке и рок за доставу 

исте је дуг Собзиром на ситуацију дабанкарски службеници послују од куце и да се 

документ шаље на потпис  

Нисмо у могућности да добијемо банкарску гаранцију до дана отварања и предаје понуде  

Рок за доставу писма о гаранцији и Банкарској гаранцији за озбиљност понуде банка нам је 

рекла 30.08.2020  

НАША молба је да се одложи отварање понуда и достава понуде до 31.08.2020 како би нам 

омогућили да и ми учествујемо у тендеру са комплетном документацијом.  

Молимо Вас да нам омогучите и дате одговор за питања и омогућите одлагање отварање 

понуда и доставу . 

 

Одговор бр.6: Наручилац је на Порталу јавних набавки објавио набавку Услуге чишћења 

пословног простора, дана 01.07.2020.године.У складу са наведеним Наручилац је дао 

примерен рок за припремање и доставу понуде, али како би омогућили учешће 

потенцијалним понуђачима у што већем броју и омогућио већу конкуренцију, Наручилац ће 

прихватити предлог потенцијалног понуђача и продужити рок за доставу понуда. 

Нови рок за достављање понуда је наведен у Обавештењу о продужењу рока за подношење 

понуда.   


