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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 2 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ 12/2016

Питање бр.1:
Да ли је код услова техничког капацитета, за услов поседовања мин. 3 возила, довољно
доставити само Уговор о закупу возила, уколико се иста закупљују?
Одговор бр.1:
Како је конкурсном документацијом дефинисано доставља се:

-

Изјава и неопходном техничком капацитету и одштампан документ читача саобраћајних
дозвола у прилогу.
- Уколико Понуђач изнајмљује возила, или су возила купљена на лизинг доставља и копију
уговора о закупу или лизингу.
Питање бр.2:
Да ли се за доказ кадровског капацитета, који се односи на лице за безбедност и здравље на
лицу, доставља само Уверење о положеном стручном испиту, или се достављају и остали
захтевани докази као и за осталих 50 кадрова (копије уговора о ангажовању), уверење
ЦРОСО, образац 6?
Одговор бр.2:
Како је конкурсном документацијом дефинисано:
- уколико је физичко лице задужено за безбедност и здравље на раду једно од лица која су у
радном односу код потенцијалног понуђача и налази се у уверењу ЦРОСО (Централног
регистра обавезног социјалног осигурања) не старије од дана објаве позива на Порталу
јавних набавки у коме ће на видљив начин бити обележена лица којима се доказује
кадровски капацитет, доставља се само још Уверење о положеном стручном испиту.
Питање бр.3:
У вези са условом кадровског капацитета, молимо Вас да размотрите могућност да
понуђачи за кадровски капацитет не достављају Уговоре о радном ангажовању, с обзиром
да се захтева ЦРОСО уверење уз које иде и списак запослених ангажованих (посебно што
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наведено Уверење мора бити издато након објаве позива)? Сматрамо да се Уверењем
ЦРОСО са списком лица, већ доказује захтевани кадровски капацитет?
Одговор бр.3:
Наручилац је сагласан са примедбом потенцијалног понуђача тако да ће на страни страни 14.
конкурсне документације у делу додатних услова извршити измену конкурсне
документације.
Питање бр.4:
Уколико наручилац не прихвата предлог из претходног питања, да ли је прихватљиов да се
уместо Уговора, доставе фотопије образаца М на обавезно осигурање? Наведено питње
постављамо, пре севга како би смањили трошкове припрме понуде, а што је у складу са
начелом економичности из члана 9. ЗЈН?
Одговор бр.4:
Наручилац је сагласан са примедбом потенцијалног понуђача тако да ће на страни страни 14.
конкурсне документације у делу додатних услова извршити измену конкурсне
документације.
Питање бр.5:
Молимо Вас за објашњење реченице на страници 16/54 конк.док. „Понуђач копију банкарске
гаранције уз понуду доставља заједно са осталим документима, а оригинал банкарске
гаранције уз понуду доставља неоштећен“, шта наведено представља? Молимо Вас да
наведено прецизирате, с обзиром да није јасно шта је обавеза понуђача у наведеном смислу
Одговор бр.5:
Како је конкурсном документацијом дефинисано на страни 16 конкурсне документације:
Понуђач копију банкарске гаранције уз понуду доставља заједно са осталим документима, а
оригинал банкарске гаранције уз понуду доставља неоштећен. – То значи да потенцијални
понуђач доставља копију банкарске гаранције заједно са осталим документима и доставља
Оргинал банакарску гаранцију у провидном омоту (корицама) који представља заштиту, како
не би дошло до оштећења банкарске гаранције.
Питање бр.6:
Молимо Вас да дефинишете наведено код средства обезбеђења за озбиљност понуде на
страни 17/54 конк.документације и у тачки 12. на страни 21/54 конк.док. где стоји „...која
је издата од угледне банке са седиштем у земљи Наручиоца или у иностранству, а која је
прихватљива за Наручиоца“? Овако одређен услов је непрецизан, шта је то угледна банка и
које су то пословне банке, прихватљиве за наручиоца (овако одређен услов, даје право
наручиоцу да одбије понуду понуђача без јасног и прецизног образложења)? Молимо Вас да
наведено редефинешете или бришете из конк.документације, како не би стварало проблем
приликом прибављања захтеваног средства обезбеђења и могућности понуђача да испуне
захтев наручиоца.
Одговор бр.6:
Наручилац је сагласан са примедбом потенцијалног понуђача која је наведена тако да ће на
страни 17. конкурсне документације и тачки 12 на страни 21 конкурсуне документације
извршити измену конкурсне документације.
Питање бр.7:
На страни 20/54 конк.документације, предвидели сте да је цена фиксна, као и у члану 4.
став 2. модела уговора. На који нечин је ово могуће обезбедити, уколико дође до промене
минималне цене рада, коју најављују, а о којој одлучује Економско социјални савет и Влада
Р.Србије?
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Одговор бр.7:
Како је конкурсном документацијом дефинисано на страни 20 конкурсне документације и на
страни 32 конкурсне документације у члану 4. Став 2 модела уговора цена је фиксна јер је
јединица мере m²:
Питање бр.8:
Да ли ангажовани радници понуђача, којем буде додељен уговор, морају бити у радном
односу код понуђача, или могу бити ангажовани и по другом основу у складу са Законом о
раду?
Одговор бр.8:
Конкурсном документацијом у делу „Додатни услови“ је дефинисано којим кадровским
капацитетом је неопходно да располаже потенцијални понуђач.
Питање бр.9:
Да ли на основу техничке спецификације, и предвиђене динамике услуге, објеката, можете
дати минимални број захтевних извршилаца, које понуђач којем буде додељен уговор, мора
ангажовати?
Одговор бр.9:
Како конкурсном документацијом није дефинисано који је минимални број извршилаца то је
остављено да потенцијални понуђач одреди.
Питање бр.10:
С обзиром да сте у тачки 9.1, на страни 20/54 конк.документације предвидели максимални
рок плаћања од 45 дана, молимо Вас за одговор који је најкраћи рок који понуђачи могу
навести у понуди?
Одговор бр.10:
Конкурсном документацијом у тачки 9.1. став 4. на страни 20/54 је дефинисан начин, рок и
услови плаћања.
Питање бр.11:
Да ли у члану 1. модела уговора, понуђачи уписују свој деловодни број понуде и датум
понуде?
Одговор бр.11:
Да.
Питање бр.12:
Молимо Вас да измените члан 14. модела уговора, у ставу 1. где стоји „Пружалац услуге ће
приликом потписивања Уговора доставити Наручиоцу гаранцију за добро извршење
посла....“, с обзиром да не постоји могућност да приликом закључења уговора, понуђач којем
буде додељен уговор, истовремено дстави захтевно средство обезбеђења? Пословна банка,
захтева доставу потписаног Уговора, да би покренули поступка издавања банкарске
гаранције за добро извршење посла, а што нужно захтева одређени временски период
рачунат у данима након закључења уговора.
Одговор бр.12:
Наручилац је сагласан са примедбом потенцијалног понуђача која је наведена тако да ће на
страни 35. конкурсне документације у члану 14. модела уговора извршити измену конкурсне
документације.
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Питање бр.13:
Да ли понуђачи заокружују (да/не) или на неки други начин означавају у обрасцу 21, тачке
под 7,8,9,10,11,12, уколико су Регитровани понуђачи, у смислу одредби чалан 78. ЗЈН?
Одговор бр.13:
Заокружују НЕ у тачкама 7,8,9,10,11,12, у обрасцу XXI на страни 54 конкурсне
документације уколико је лице уписано у регистар понуђача и доставило је доказ да је
уписано у регистар понуђача.
Питање бр.14:
Да ли наручилац под потрошним материјалом и препаратима (у делу осталих услова у
тачки 1) мисли само на хемијска средства, која ће наручилац корисити за вршење
предметне услуге?
Одговор бр.14:
Да.
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