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Дел. бр. 1448-09/2016 
Датум: 01.08.2016. 
 
Предмет: Појашњење конкурсне документације  
        
Наручилац, Предшколаска установа „Наша радост“ из Суботице, ул Антона Ашкерца бр. 3 у складу 
са чланом 63. ЗЈН, даје следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. Д-
1.2.11/2016 „услуге одржавање хигијене и спремања у објектима наручиоца“ по Захтеву 
заинтересованог понуђача за учешће у предметној јавној набавци: 
 
Питање 1: 
Да ли носилац посла уноси податке на 1 страни обрасца понуде, док за остале чланове групе 

понуђача уноси податке у делу 4. наведеног обрасца?  

Одговор: 

Понуђачи који подносе заједничку понуду као група понуђача попуњавају податке како за носиоца 

посла, тако и за остале ученике у делу који се односи на податке о учеснику у заједничкој понуду, 

односно табелу под бр. 4.  

 

Питање 2: 
На који начин и на ком месту се у моделу оквирног споразума (образац 11) уписују подаци за 
чланове групе понуђача (Mолимо Вас да у овом делу извршите измену конк.документације, како би 
се избегле забуне и могуће грешке у припреми понуда)?  
Одговор: 

Наручилац ће извршити измену у складу да постављеним захтевом понуђача. 
 
Питање 3: 
Да ли понуђачи у члану 4. модела уговора уписују свој број и датум понуде или наведени податак 

уписује наручилац? 

Одговор: 

У чл. 4. ст. 1 понуђачи уписују свој број понуде и датум када је иста сачињена, с тим да уколико је 

тај податак већ негде уписан у конкурсној документацији непопуњавање истог на предвиђеном месту 

у оквирном споразуму није разлог за одбијање понуде као неприхватљиве. 

 
Питање 4: 
Да ли је рок плаћања 45 дана од дана испостављања рачуна, како стоји у тачки 9. Упутства 

понуђачима како да сачине понуду, или 45 дана од дана пријема рачуна како стоји у обрасцу понуде 

и моделу оквирног споразума? 

Одговор: 

Рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна од стране Наручиоца. 

Питање 5: 
Да ли је наручилац начинио техничку грешку на страни 39/43 конк.документације у вези захтеваног 

средства обезбеђења за озбиљност понуде где је навео цитирамо „Рок важења менице је 30 (тридесет) 

дана дужи од дана истека важења оквирног споразума“, с обзиром да се захтевано средство 
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обезбеђења даје за озбиљност понуде (молимо Вас да у овом делу извршите измену 

конк.документације, како би се избегле забуне и могуће грешке у припреми понуда)?  

Одговор: 

У наведеном случају ради се о техничкој грешци и у том делу ће се извршити измена конкурсне 

документације. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од рока важења понуде. 

 

Питање 6: 
Да ли понуђачи имају било какву обавезу обезбеђивања папирне галантерије и течног сапуна по 

предметној јавној набавци, или наведена средства обезбеђује наручилац? 

Одговор: 

Понуђачи су дужни да обезбеде како папирну галантерију, тако и течни сапун. У погледу овог 

питања наручилац ће извршити допуну конкурсне документације. 

 
Питање 7: 
У вези са условом пословног капацитета, молимо Вас да нам дате одговор, да ли ће бити 

прихватљива понуда понуђача који поседује захтевану полису осигурања, у вредности од 

10.000.000,00 динара? (Сматрамо да је предметна полиса осигурања и у овој вредности, сасвим 

довољна да обезбеди наручиоца од евенетулано настале штете проузрокване вршењем делатности тј. 

услуге која је предмет јавне набавке)  

Одговор: 

Полиса осигурања од опште одговорности мора износити 100.000,00 Еура у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан отварања понуде. Дакле, полиса осигурања која 

гласи на износ мањи од наведеног неће бити прихватљива. 

 

Питање 8: 
Из ког разлога наручилац код услова кадровског капацитета, захтева од понуђача како стоји „Да има 

најмаље 80 (осамдесет) запослених или на други начин радно ангажованих лица ССС који 

испуњавају услове за извршење предмета набавке“, с обзиром да радне задатке који су предмет јавне 

набавке (услуге одржавања хигијене), могу обављати лица са наведеним степеном стручне спреме, са 

нижим и вишим степеном стручне спреме и без стручне спреме? (Молимо Вас да наведени услов 

кадровског капацитета измените, с обзиром да овако постављен услов сужава конкуренцију и 

дискриминише понуђаче који не испуњавају овако постављен услов а уредно могу да изврше 

предметну услугу; Напомињемо да други наручиоци не постављају услов стручне спреме за 

испуњење кадровског капацитета код ове врсте услуга). 

 Одговор: 

Наручилац смтра оправданим постављени захтев, те ће у складу са тим извршити измену конкурсне 

документације. 

 
Питање 9: 
 Да ли извршиоци услуге понуђача којем буде додељен уговор по предметној јавној набавци, могу 
бити ангажовани и по другом правном основу, осим по уговору о раду, у складу са одредбама Закона 
о раду?  
Одговор: 
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Наручилац је у конкурсној документацији навео код додатног услова који се односи на кадровски 
капацитет  навео „да  понуђач има 80 (осамдесет) запослених или на други начин радно ангажованих 
лица “... даље у делу конкурсне документације, у оквиру упутства како се доказује испуњеност 
услова за кадровски капацитет под тачком 2 (два) је наведено да понуђачи достављају образац о 
поднетој пријави М-А или другог одговарајућег образца за запослено или на други начин радно 
ангажовано лице“. Дакле, из наведеног произилази да лице могу бити ангажована и по другом 
правном основу у складу са одредбама Закона о раду. 
 
Питање 10: 
Да ли понуђачи у циљу испуњења услова финансијског капацитета, односно да понуђач није био у 
блокади ни један дан у периоду од 36 (тридесетшест) месеци који претходе дану објављивања Позива 
за подношење понуда на Порталу јавних набавки, може као доказ доставити Изјаву на сопственом 
меморандуму, са изјавом о информацији која је јавно доступна (интернет страница Народне банке 
Србије на којој је тражени податак јавно доступан), у смислу одредби члана 79. став 7. ЗЈН? 
Одговор: 

Наручилац је у конкурсној документацији навео да докази који су јавно проверивог карактера 
(доступни на интернет страницама надлежних органа), понуђач није дужан да доставља у оквиру своје 
понуде али у понуди мора да наведе који су то докази и начин на који наручилац може да их провери. 
Дакле, понуђачи могу доставити у оквиру своје понуде Изјаву на сопственом меморандуму у којој се 
наводи доказ и интернет страна надлежног органа на којој је могуће исти проверити. 
 
Питање 11: 
Молим Вас да прецизирате, да ли образац XII ОБРАЗАЦ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ 
УГОВОРА-1. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА - ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА, са стране 
31/43 оверава и потписује понуђач, или исти оверава и потписује појединачно сваки претходни 
наручилац/купац?  
Одговор: 

Образац о реализацији уговора потписује понуђач, док Потврду понуђача о реализацији закључених 
уговора тачка 2 (два)  потписује претходни наручилац/купац. 
Питање 12: 
Молимо Вас да образложите из кога разлога захтевате (у делу услова пословног капацитета) да су 
понуђачи вршили предметну услугу (период 2013, 2014 и 2015.) у вредности од минимум 
20.000.000,00 рсд без ПДВ-а, и то код минимум 3 претходна наручиоца? Сматрамо да је наведени 
услов превисоко одређен, с обзиром да се већ код услова финансијског капацитета захтева пословни 
приход (за 2013. 2014. и 2015.) у вредности од 250.000.000,00 рсд. Ако посматрамо у односу на овај 
услов, постављени услов пословног капацитета, произилази да понуђач у четвртини својих прихода, 
морају имати приходе остварене од та 3 претходна наручиоца (што је ипак ограничавајући фактор за 
велики број понуђача и на тај начин индиректно ограничава конкуренцију у предметном поступку 
јавне набавке). 
Одговор: 

С обзиром на предмет набавке, њену вредност и делатност наручиоца сматрамо сасвим оправданим 
поставњени захтев. 
Питање 13: 
Да ли су за наручиоца прихватљиви стандарди које поседују понуђачи, и то ОХСАС 18001:2008, 
затим ИСО 14001:2005, затим ИСО 27001:2014? Наведени страндарди су идентични са оним које је у 
условима навео наручилац (на исти начин испуњавају наведене захтеве).  
Одговор: 
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Наведени стандарди су прихватљиви с обзиром да су идентични са оним које је у условима навео 
наручилац. 
 
Питање 14: 
Да ли би за наручиоца било прихватљиво да се испуњење услова кадровског капацитета доказује 
уместо захтеваним доказима (због обимности истих), Уверењем ЦРОСО (Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања) са списком запослених и ангажованих издатим након објаве позива 
на Порталу јавних набавки и Изјавом понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорности 
да располаже потребним кадровским капацитетом? 
 

Одговор: 

Као доказ кадровског капацитета наручилац дозвољава понуђачима да уместо тражених доказа 
доставе Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку; Обавештење о 
поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД; Обавештење о успешном пријему пореске пријаве 
електронским путем; Пријаву понуђача са списком лица за које су плаћени порези и доприноси и 
извод банке да у обавезе изнирене. Тражени докази достављају се у виду фотокопија и то за месец 
који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда. 
 
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 
                       
 
  

        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 


