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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 2 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 59/2019
Питање бр.1:
Molimo Vas za objašnjenje na koji način se trebaju pripremiti dokazi – dokumentacija vezano za
Partiju 1 u skladu sa napravljenim prometom predmetnih artikala u maloprodaji kao dopuna izjave
koja se daje za isporuku predmetnih dobara kupcima kao dokaz o raspolaganju poslovnim
kapacitetom.
Одговор бр.1:
У конкурсној документацији на страни 31/137 је дефинисано како се доказује тражени
пословни капацитет, такође на странама 78/137 и 79/137 су дефинисани обрасци којима се
доказује дати услов. Из претходно наведеног врло јасно је да понуђач мора доказати тражени
пословни капацитет достављањем обрасца 11 и обрасца 11а. Услов је дефинисан тако да се
тражи потврда да је понуђач имао сличне уговоре и да их је извршио „у уговореном року,
обиму и квалитету“. С тим у вези , овако дефинисан услов не може се доказати појединачним
продајама и прометом у малопродајним објектима, већ испорукама по основу уговора. Дати
услов је зато и дефинисан тако јер појединачна продаја не значи и способност понуђача да
изврши испоруку одређене количине добара у складу са посебним захтевима наручиоца.
Питање бр.2:
Vezano za Partiju 6 naveli ste u opisu jakne da se na jakni veze logo Vase kompanije ali u
dokumentaciji kod opisa I slike logoa kao I u izmeni konkursne dokumenatcije naveli ste da se radi
amblem I da se prisiva na sako, kosulju kratak rukav I kapu. Nije navedeno da li se radi amblem I
za jaknu I prisiva ili se direktno veze na jaknu ako se uopste I radi logo na jakni.
Pitanje je da li se radi logo na jakni I na koji nacin ( vez direktno ili prisivanje amblema).
Одговор бр.2:
Јакна са улошком има амблем (лого) сходно техничкој спецификацији партије 6 - зимска
јакна која је саставни део Конкурсне документације јавне набавке средстава и опреме за
личну заштиту на раду и службених одела и његових делова у отвореном поступку бр. ЈН
59/2019. Амблем (лого) се израђује засебно, а затим се пришива на јакну са улошком.
Наручилац ће на основу датог одговора на странама 25 и 136 од 137 извршити измене и
допуне конкурсне документације.
Питање бр.3:
Molimo Vas za informaciju vezano za dokazivanje tehnickog kapaciteta – dokaz da ponudjac
raspolaze ploterom da li je prihvatljivo dostaviti ugovor o poslovno -tehnickoj saradnji koji
1

ukljucuje I koriscenje plotera sa preduzecem koje poseduje plotter u svom vlasnistvu I da li je
potreban dokaz vlasnistva nad ploterom preduzeca sa kojim imamo sklopljen ugovor o poslovno tehnickoj saradnji.
Одговор бр.3:
На страни 31/137 је дефинисано како се доказује тражени услов за предметне партије који
гласи:
Доставити копије пописне листе основних средстава и инвентара са јасно назначеном
позицијом и фотографијом на којој се налази предметна опрема - средство за рад
(маркером или оловком означено), или фотокопију фактура по којима је набавка
опреме извршена.
За опрему која се користи по другом основу доставити уговор о закупу или слично.
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