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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 4
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ, ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ, ЗАШТИТНЕ И
СЛУЖБЕНЕ ОБУЋЕ И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ-РЕЗЕРВИСАНА
НАБАВКА, ПО ПАРТИЈАМА
НАБАВКА БРОЈ 2/2016

Питање:
Зашто није омогућено понуђачима да истовремено предају понуду и узорке на истом месту
пошто су узорци саставни део понуде?
Одговор:
Наручилац је прописао да се узорци доносе сат времена раније и на месту како је назначено
конкурсном документацијом, а због техничких могућности које поседује, односно пријема
сваког узорка у магацин. Сваком од Понуђача за достављене узорке биће издата потврда о
пријему истих имајући у виду обимност спецификације из предметне јавне набавке
Питање:
Појасните да ли ће наручилац при отварању понуда отворити, и узорке и проверити да ли су
понуђачи поднели по два узорка за сваку од позиција, с обзиром да је достављање узорака
обавезно
Одговор:
Приликом отварања понуда наручилац ће констатовати да ли су достављени сви тражени
узорци, како је тражено конкурсном документацијом. Могућност евентуалне замене или
допуне узорака наручилац је елиминисао захтевом да предати узорци морају бити
пломбирани са достављањем извештаја о испитивању издат од стране акредитоване
лабораторије којим се потврђује испуњеност услова из техничке документације за она
средства за која се извештај тражи у техничком делу конкурсне документације, издат после
објављивања јавног позива.

Питање:
Појасните начин паковања узорака, да ли се за сваку позицију из партије у исту кесу пакују
два иста узорка, и на свакој кеси уписује назив понуђача, број партије и редни број артикла
из спецификације, да ли сваки узорак мора да прати декларација произвођача и извештај о
испитивању у акредитованој лабараторији
Одговор:
Мења се члан 3.2.5 Конкурсне документације на страни 16 тако да гласи гласи:
„3.2.5. Декларација о усаглашености, сертификат о прегледу типа, извештај о
испитивању акредитоване лабораторије;
Понуђач је у обавези да уз понуду достави:
-Декларацију о усаглашености за средства и опрему за личну заштиту на раду из
категорије 1 (технички део конкурсне документације).
-Сертификат од прегледу типа и декларацију о усаглашености за средства и опрему за
личну заштиту на раду из категорије 2 и 3 (технички део конкурсне документације)
-Извештај о испитивању квалитета уграђеног материјала средстава и опреме за личну
заштиту на раду према техничком делу конкурсне документације
-Два узорка сваког артикла која су предмет јавне набавке са Извештајем о испитивању
издат од стране акредитоване лабораторије којим се потврђује испуњеност услова из
техничке документације за она средства за која се извештај тражи у техничком делу
конкурсне документације, издат после објављивања јавног позива. За Партије 1, 2 и 3
доставља се пломбиран узорак понуђених артикала.
- Понуђачи узорке достављају запаковане у кутијама. На кутији треба бити назначен назив
понуђача, број партије и спецификација узорака. Сваки узорак се доставља са извештајем
издатим од стране акредитоване лабараторије којим се потврђује испуњеност услова из
техничке документације.“
Питање:
Појасните да ли произвођач добара која су предмет понуде назначен на декларацији
производа на достављеном узорку мора бити „привредни субјекти за радно оспособљавање,
професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине
30% запослених, сходно члану 8. Закона о јавним набавкама..“ како је дефинисано
конкурсном документацијом на страни 4, или статус понуђач „имају само установе,
организације, удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30%
запослених, сходно члану 8. Закона о јавним набавкама,“ без обзира ко је произвођач
предмета набавке.
Одговор:
Конкурсном документацијом на страни 5, став 2 (Начин подношења понуде и рок за
подношење понуде) дефинисано је да „Право учешћа у поступку јавне набавке за партије 1,
2 и 3 имају само установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако
та лица чине најмање 30% запослених, при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви
подизвођачи морају да буду из наведене групације и испуњавају услове из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).“
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Питање:
Појасните како ће наручилац поступати са поднетим узорцима након доделе уговора? Да ли
ће и када, у ком року, и на који начин, на захтев понуђача коме уговор није додељен, вратити
узорке? Како ће наручилац поступати са узорцима понуђача коме је додељен уговор, када их
враћа и на који начин или улазе у последњу испоруку
Одговор:
Наручилац ће након објављивања обавештења о додели уговора понуђачима којима уговор
није достављен вратити узорке по захтеву понуђача. Наручилац ће узорке понуђачима коме
је уговор додељен задржати све до истека гарантног рока предвиђеног уговором након чега
ће исти на захтев изабраног понуђача бити враћени и неће ући у последњу испоруку.

Питање:
Која комисија ће и на који начин оцењивати узорке и да ли ће оцена узорака по свакој
позицији бити садржана у извештају о стручној оцени понуда, односно да ли ће бити
проверива
Одговор:
Комисија за стручну оцену понуда вршиће оцењивање узорака. Узорци морају одговарати
техничким захтевим у конкурсној документацији. Уколико узорак не одговара техничким
условима исто ће бити наведено у извештају о стручној оцени понуда као разлог да се понуда
одбије као неприхватљива

Питање:
Појасните како ће узорци служити као еталон за праћење квалитета производа“ ако то нисте
прописали у моделу уговора:
Одговор:
У члану 7 Модела уговора за партије 1, 2 и 3, став 1 стоји:
„Пре сваке испоруке добра која су предмет Уговора, овлашћени представник Купца ће
извршити узорковање артикала визуелним поређењем репрезентативних узорака изабраних
из количине која је спремна за испоруку, са усвојеним референтним узорком. Одговарајућа
лабораторија акредитована за испитивање текстилних материјала по избору Купца извршиће
испитивање наведених узорака. Трошкове лабораторијског испитивања ће сносити
Продавац. Добра која су предмет овог уговора могу бити отпремљена само након извршеног
квалитативног пријема.“
Референтни узорак представља узорак који у свему одговара условима прописаним
техничким карактеристикама конкурсне документације .
У члану 7 модела уговора за партију 4 стоји:
„ Квалитативни пријем добара из члана 1 Уговора вршиће овлашћени представник Купца,
након испоруке истих на одредиште Купца. Прилком квалитативног пријема утврдиће се да
ли испоручена добра одговарају узорцима и документацијом достављеним са понудом.“
Конкурсном документацијом на страни 6, став 4 дефинисано је:
„Приликом достављања понуде понуђачи су у обавези да доставе два узорка сваког
артикла које је предмет јавне набавке најкасније до 10,00 часова-, задњег дана одређеног
за предају понуда на адресу "Aкционарско друштво за управљање јавном железничком
инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице Србије“ а.д, Сектор за набавке и централна
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стоваришта, Здравка Челара 14а, магацин у подруму зграде. Узорци морају бити оргинално
пломбирани и запечаћени од стране акредитоване лабораторије која је извршила испитивање
за Партију 1 , 2 и 3. Узорци морају бити јасно означени бројевима из спецификације за
партију за коју се узорци достављају. Ови узорци ће служити као еталон за праћење
квалитета производа. Узорци морају у потпуности одговарати техничким захтевима
Конкурсне документације. Понуде понуђача чији узорци не одговарају техничким захтевима
Конкурсне документације биће одбијене као неприхватљиве.“
Као што је наведено у овом ставу понуђач је у обавези да достави „два узорка сваког артикла
који је предмет јавне набавке“, а за Партије 1 , 2 и 3 дефинисано је да „Узорци морају бити
оргинално пломбирани и запечаћени од стране акредитоване лабораторије која је извршила
испитивање за Партију 1 , 2 и 3“

Питање:
Појасните да ли задруга која подноси понуду за Партију 1, 2 и 3 мора бити основана за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако
та лица чине најмање 30% запослених
Одговор:
Резервисане јавне набавке у складу са чланом 8 подразумевају право ућешћа установа,
организација, удружења или привредних субјеката за радно оспособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, чији се статус доказује у складу са
Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл.
гласник РС број 36/2009 и 32/2013). За наручиоца је прихватљив понуђач који испуњава ове
услове и налази се на списку предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.
Питање:
Како у Обрасцу понуде није прописано да крајњи рок не може бити дужи од 120 дана од дана
поруџбине за партије 1, 2, 3 и 4, а у Обрасцу понуде и у Моделу уговора нисте назначили ово
ограничење, нити је назначено да ће наручилац испоставити једну поруџбину након
потписивања уговора по којој рок испоруке не може бити дужи од 120 дана или ће
испостављати више сукцесивних поруџбина и од сваке се рачуна понуђени рок назначен у
Обрасу понуде и у моделу уговора-појасните и прецизирајте. Молимо информацију колико
ће максимално сукцесивних поруџбина бити по партији и да ли рок од максималних 120
(календарских или радних) дана тече од дана прве поруџбине
Одговор:
Конкурсном документацијом је дефинисано да крајњи рок за реализацију Уговора не може
бити дужи од 120 дана од дана поруџбине за Партије 1, 2, 3 и 4 и да су сукцесивне испоруке
дозвољене.
У Обрасу понуде остављено је да Понуђач мора да унесе рок испоруке. Ово је учињено из
разлога што је конкурсном документацијом на страни 6 дефинисано да је критеријум за
доделу уговора за партије: 1, 2, 3 и 4 најнижa понуђена цена, а да ће уколико две или више
понуда имају исту најнижу цену предност имати понуда у којој је дат краћи рок испоруке.
Рок испоруке је максимално 120 дана од дана поруџбине укупно уговорених количина.
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Питање:
У моделу уговора није назначено да су попуњени: Образац понуде, Образац структуре цена и
техничка спецификација саставни део Уговора, с обзиром на значај података у наведеним
обрасцима за реализацију испоруке молимо прецизирајте, посебно што садржина Модела
уговора ни за једну партију не прати садржину конкурсне документације
Одговор:
Мења се модел Уговора за Партију 1, 2, 3 и 4 у Члану 1-Предмет уговора, тако што се
испод спецификације додаје следећа реченица:
„а у свему према понуди Понуђача бр.________ од___________која је саставни део Уговора“.
Чланом 6 модела уговора дефинисано је да добра из члана 1. Уговора морају бити
усаглашена са важећим стандардима, као и техничким карактеристикама која су саставни
део Уговора.
У изменама и допунама конкурсне документације бр. 23/2016-613 од 25.05.2016-те године
којима су између осталог измењени и Обраси структуре цена за партије 1, 2, 3 и 4, понуђач
уноси јединичну цену без ПДВ-а фцо Наручилац и јединичну цену са ПДВ-ом фцо
Наручилац.
Да би понуда за сваку партију била прихватљива понуђач мора да понуди сваку позицију у
партији коју нуди.
Укупна вредност сваке партије без ПДВ-а добија се збиром помножених количина и
јединичних цена без ПДВ-а фцо наручилац свих позиција које су наведене у Обрасцима
структуре цена за партије 1, 2, 3 и 4.

Питање:
Молимо пропишите образац структуре цена са упутством како да се попуни, који је саставни
део понуде, по свакој партији скодно члану 2 став 1 тачка 6) подтачка (2) и члану
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова.
Одговор:
Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача „Образац понуде – Образац бр. 1” са „Обрасцем структуре цене –
Образац бр. 2.1, Образац бр. 2.2 , Образац бр. 2.3, Образац бр. 2.4, за сваку партију посебно
(дато у одељку 4. Конкурсне документације).
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста,
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач ће такву грешку
отклонити на начин што ће погрешно написане речи, текст, заокружену опцију, погрешно
наведене цифре и сл. - прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога, поред
исправљеног дела понуде ставити потпис овлашћеног лица понуђача и извршити оверу
печатом. У случају подношења заједничке понуде исправку грешке оверава овлашћени члан
групе понуђача. Понуде се подносе и оцењују за сваку партију посебно. Образац понуде се
попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У случају да се нуди
више партија обаразац копирати.
Образац структуре цена се попуњава тако што за сваку позицију у обрасцу, понуђач уноси
назив произвођача, јединичну цену фцо Наручилац (без ПДВ-а), јединичну цену фцо
Наручилац (са ПДВ-ом), укупно понуђену вредност без ПДВ-а која се збиром помножених
количина и јединичних цена без ПДВ-а свих позиција које су наведене у Обрасу структуре
цена, укупно понуђену вредност са ПДВ-ом и рок испоруке.
Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке и никакви накнадни
трошкови неће бити признати од стране Наручиоца. Образац оверава и потписује овлашћено
тј. одговорно лице.
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Питање:
Молимо прецизирајте у конкурсној документацији објективне разлоге услед којих ћете
поступати по члану 2, односно у којим случајевима ће купац дозволити промену цена и под
којим условима и по члану 17 Модела уговора, и под којим условима ће уговор бити
измењен или допуњен односно раскинут.
Одговор:
У моделима уговора мења се члан 14 Уговора- Раскид уговора тако да гласи:
„Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Продавцу
раскине овај Уговор у целости или делимично:
(а) ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року (роковима)
из Уговора као ни у накнадном року који Купац одреди.
(б) ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
(в) ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација;
(г)
уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а
уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности уговора.“
У моделима уговора мења се члан 17 Уговора- Измена и допуна Уговора тако да гласи:
„Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна.“

Питање:
Молимо прецизирајте у свим моделима уговора да се потписују на бази Одлуке о додели
уговора у поступку јавне набавке по поднетој понуди бр________ понуђача за
партију__________. Само на тај начин направићете везу између потписаног уговора по свакој
партији и спроведеног поступка јавне набавке на бази плана набавки за 2016. Годину.
Одговор:
У свим моделима уговора дефинисано је за које партије се уговори закључују.
Уговори се закључују на основу одлуке о додели уговора и истека Законом о јавним
набавкама дефинисаног рока од 10 дана од објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Само покретање јавне набавке планирано је Планом набавки за 2016-ту годину и за исту је
додељен редни број у апликативном софтверу Управе за јавне набавке.
На основу опредељених средстава у Плану набавки, утврђеног редног броја у Плану као и
конта у Финансијском плану покрће се предметна набавка, доноси Одлука о покретању
поступка јавне набавке, спроводи поступак јавне набавке и доноси Одлука о додели уговора,
чиме је утврђена веза између потписаног уговора и плана набавки.
Питање/разјашњење:
Такође је веома значајно за припремање понуде да сте 06.06.2016-те године објавили на
порталу УЈН Измене и допуне бр. 23/2016 у којима сте након стране 70 конкурсне
документације додали садржину правилника 654 о службеном оделу ЈЖ, а у конкурсној
документацији објављеној 24.05.2016-те године, наведено је на страни 66 да је у прилогу дат
правилник 654 (Прилог 1 и 2) саставни део конкурсне документације. Дакле заинтерсованим
лицима је тек 06.06.2016. године доступна комплетна документација и од тог дана имају
сазнања о правилима под којима морају бити израђени узорци, а исти поред набавке
одговарајућег материјала и израде морају бити проверени да ли задовољавају техничке
захтеве наручиоца, а проверу да изврши акредитована лабараторија, за шта је потребно
време. У смислу изнетог имајући у виду комплексност предмета јавне набавке по партијама
и број позиција, као и очекиване измене и допуне конкурсне документације које ће уследити
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8 и мање дана од дана истека рока за подношење понуда, молимо у циљу обезбеђења
конкуренције, да заинтерсованим лицима обезбедите минимални рок од 30 дана за
подношење понуда рачунато од дана објаве комплетне документације са правилником, на
Порталу јавних набавки, односно почев од 06.06.2016-те године, а рок за достављање и
отварање понуда одредите 07.0.72016-те године.
Одговор:
У складу са чланом 63 став 5 Закона о јавним набавкма дефинисано је да уколико наручилац
измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
У складу са наведеним изменама Наручилац ће продужити рок за доставу понуда и објавити
обавештење о продужењу рока за доставу понуда

Комисија за јавну набавку
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