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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 7
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:
Јасно се одредите колико укупно страна са техничким условима који су саставни део
конкурсне документације садржи конкурсна документација на основу које се припрема и
подноси понуда
Одговор:
Конкурсна документација 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 има укупно 100 страна. Последњих 30 страна Конкурсне документације
за предметну набавку односе се на Правилника са техничким условима у коме су дате
техничке карактеристике службене одеће. Прилог 3. Правилника 654.
Питање:
Учините читљивим захтеване техничке услове по којима морају да буду израђени узорци,
односно добра која су предмет набавке.
Одговор:
Наручилац сматра да су технички услови по којима треба да буду израђени узорци довољно
читљиви.
Питање:
Како је пречишћен текст конкурсне документације на основу кога се понуда подноси
обављен после продужења рока за подношење понуда то су заинтересована лица у дилеми да
ли је рок уопште продужен или не.
Одговор:
Пречишћен текст конкурсне документације обајвљен је истог дана када је објављено и
обевештење о продужењу рока. Исто је урађено да би сви заинтерсовани понуђачи имали
јаснији увид у измене и допуне које су рађене у конкурсној документацији од њеног
објављивањљ. Пречишћен текст конкурсне документације као и обавештење о продужењу
рока за достављање понуда објављени су на Порталу управе за ЈН као и на сајту Наручиоца.
У наведеном обавештењеу о продужењу рока назначено је да је нови рок за достављање
понуда 13.07.2016. у 11,00 часова и да ће се отварање понуда спровести 13.07.2016. год у
12,00 часова

Питање:
На старни 16 конкурсне документације прописали сте: „3.2.3-Понуђач за Партије 1, 2, 3 и 4
мора поседовати доказ да је сертификован према стандардима SRPS ISО 9001, SRPS ISО
14001, ОHSАS ISО 18001“
Пропишите област на коју захтевани стандарди треба да се односе која је примерена
предмету јавне набавке
Одговор:
Захтевани стандарди се односе на:
SRPS ISО 9001-систем менаџмента квалитетом
SRPS ISО 14001- систем управљања заштитом животне средине
ОHSАS ISО 18001- систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду
Из горе наведеног произилази да су сви стандарди примерени предмету јавне набавке
Питање:
Да ли од 40 запослених 12 морају бити лица са инвалидитетом оспособљена и
рехабилитована код понуђача
Одговор:
Напомињемо да Министарство надлежно за послове запошљавања након сагледавања
испуњености услова и добијања свих мишљења (позитивних) доноси решење о испуњавању
услова за оснивање предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом. За све нејасноће по овом питатњу потенцијални Понуђач може да се обрати
надлежном Министарствy
Питање:
Објасните како ће 40 запослених лица израдити све захтеване количине у прописаном року, а
да се не ангажују друга лица
Одговор:
Конкурсном документацијом је дефинисано да понуђач у радном односу има најмање 40
запослених који ће бити задужену за израду потребних добара.
Изабрани понуђаче је у обавези да уговорене количине испоручи у уговореном року.
Наручилац је моделом уговора предвидео и уговорну казну, односно да ће продавац ако
закасни да испоручи уговорене производе у уговореном року бити дужан да за сваки дан
закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно на вредност
извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од 5 % од
укупне вредности Уговора
Питање:
Да ли сваки произвођач уписан у обрасцу структуре цена мора да буде из категорије
дефинисане у члану 8. Закона о јавним набавкама, односно предузеће за оспособљавање и
професионалну рехабилитацију
Одговор:
Наручилац остаје при свом ранијем одговору, а то је да је Конкурсном документацијом
дефинисао 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).“
Понуђачи достављају доказ о статусу предузећа за професионалну рехабилитацију и
запошљавање лица са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији
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и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС број 36/2009 и 32/2013), као и доказ
да се предузеће налази на списку предузећа за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом Министарства рада, запошљавања и социјалне
политике.У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, сви
учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају доставити исти доказ.
За све нејасноће по овом питатњу потенцијални Понуђач може да се обрати и надлежном
Министарству.
Напомињемо да Министарство надлежно за послове запошљавања након сагледавања
испуњености услова и добијања свих мишљења (позитивних) доноси решење о испуњавању
услова за оснивање предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом, након чега се оснивач уписује у регистар Агенције за привредне регистре и,
поред осталих делатности којима ће се бавити, уписује и шифру делатности – образовање
одраслих и остало образовање на другом месту непоменуто, ради спровођења мера и
активности професионалне рехабилитације. Доказ о упису у регистар доставља се
министарству надлежном за послове запошљавања, ради даљег праћења рада и објављивања
података о предузећу на сајту министарства и Националне службе за запошљавање.

Питање:
Појасните како то страни понуђач може да поднесе понуду, односно како ће доказати да
испуњава услове из члана 8 ЗЈН. Зар нису дисквалификовани ино понуђачи
Одговор:
Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне
опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, по партијама- набавка број 2/2016,
оглашена је као резервисана набавка за Партије 1, 2 и 3, док је Партија 4 оглашена као
отворени поступак.
Питање:
Како су измене током трајања уговора прописане чланом 115 ЗЈН разлози измена морају
бити јасно прописани конкурсном документацијом, што није учињено
Одговор:
Наручилас није Конкурсном документацијом, а у складу са чланом 115.Закона о јавним
набавкама, предвидео могућност измене током трајања уговора. До измене уговора може
доћи само дејством више силе или утицаја позитивних прописа (Нпр: измена пореских стопа,
измена такси, промена царинских тарифа, увођење акциза...) на које Наручилац нема утицај

Комисија за јавну набавку
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