ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА
РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА И ЊЕГОВИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2018),
ОД
22.02.2018.ГОДИНЕ
(ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 1)
Потенцијални понуђач је поставио следећa питања, у коме тражи додатне информације у
предметном поступку:
1. Имајући у виду да смо основани у децембру 2016. године, када смо и започели пословање
тј. привредну делатност, да ли је довољно и прихватљиво доставити у понуди, за испуњење
услова финаснијског капацитета, Биланс стања и Биланс успеха за 2016. годину, као и
Биланс стања и Биланс успеха за статистичке потребе за 2017. годину? Сматрамо наше
питање оправданим, као и захтев, имајући у виду да је исти у складу са начелом
обезбеђивања конкуренције по члану 10. став 1. ЗЈН.
Одговор: Наручилац ће прихватити достављање Биланса стања и Биланса успеха за 2016.
годину, као и Биланс стања и Биланс успеха за статистичке потребе за 2017. годину, ако
се има у виду да је фирма основана 2016. године.
2. Да ли се уместо Потврде Народне банке Србије, за испуњење услова финансијског
капацитета, може доставити Изјава на меморандуму, са позивањем на јавно доступну
информацију, у смислу одредби члана 79. став 5. и став 6. ЗЈН?
Одговор: Да, уместо Потврде Народне банке Србије, за испуњење услова финансијског
капацитета, може се доставити Изјава на меморандуму, са позивањем на јавно доступну
информацију.
3. Да ли постоји могућност смањења износа захтеване полисе осигурања од опште
одговорности, на 10.000.000,00 рсд, имајући у виду да се и полисом у наведеном износу
може обезбедити заштита Наручиоца?
Одговор: Наручилац остаје при захтеваном услову, имајући у виду вредност имовине и
значај објеката. Сврха полисе ја да се Наручилац заштити у случају да током трајања
уговора настане штетни догађај.
4. У делу техничког капацитета, предвиђен је услов за понуђача „да у моменту подношења
понуде поседује средства и опрему за рад у укупној вредности од најмање 4.000.000,00
динара (и словима: четиримилиондинара), са обрачунатим ПДВ-ом“, што се доказује
Изјавом (образац 9). Наше питање гласи: Молимо вас да образложите из ког разлога
захтевате доставу наведене изјаве, имајући у виду да понуђачи опрему и средства могу
поседовати и по основу уговора о закупу, лизингу, послузи и другим законом дозвољеним
основима?
Одговор: У складу са ЗЈН, уколико Понуђач не може самостално испунити одређени услов,
понуду може поднети група понуђача. У складу са наводима на страни 13/55 конкурсне
документације, уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно.
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У делу услова техничког капацитета, предвиђате и доказ где наводите „за опрему и средства
за рад која се користи по основу уговора о закупу или лизингу понуђач је дужан да достави
фотокопију уговора о закупу или лизингу, са пописном листом власника на дан
31.12.2017.године“. Наше питање гласи: На који начин обезбедити пописну листу власника,
који у складу са позитивним прописима није обвезник вршења пописа (нпр. власник возилафизичко лице)?
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Одговор: Уколико власник није обвезник вршења пописа, потребно је доставити доказ о
власништву-набавне фактуре, картица основних средстава... Наручилац није предвидео
могућност уговора о закупу или лизингу са физичким лицима, већ са правним
субјектима.
6. У делу доказа за кадровски капацитет, захтевате „фотокoпију овереног обрасцa од стране
Пореске управе ППП – ПД (Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и
доприносима) за месец децембар 2017. године из ког је видљиво да су за запослена или
ангажована лица наведена у Обрасцу 12 конкурсне документације обрачунати порези и
доприноси.“ Наведена пореска пријава се подноси електронским путем и иста није
снабдевена овером пореске управе, те вас молимо да нам дате одговор да ли ће и
електронска пријава бити прихватљива за Наручиоца?
Одговор: Да, електронска пријава ће бити прихватљива за Наручиоца.
7. У вези претходног питања, молимо вас да прецизирате наведени доказ: да ли се у понуди
доставља само обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД, или се
достављају и неки други докази (ако се достављају-молимо вас прецизирајте)?
Одговор: У понуди се доставља обавештење о поднетој појединачној пореској пријави
ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, са
обележеним лицима наведеним у Обрасцу 12 Конкурсне документације.
8. У делу кадровског капацитета, где наводите „изјава о извршеној обуци хигијеничара на
основу Закона о безбедности на раду“, да ли мислите на образац О 6, који се доставља за
свих 140 лица којима се доказује кадровски капацитет?
Одговор: Да, доставља се образац О 6 као доказ о извршеној обуци хигијеничара на
основу Закона о безбедности и здрављу на раду, за сва лица којима се доказује кадровски
капацитет.
9. Наручилац захтева као један од додатних услова обиласка објеката, где наводи „Понуђач
мора извршити увид у све пословне објекте Наручиоца“, а што се доказује „Записником о
извршеном увиду у објекте Наручиоца (Образац 13)“. Желимо да укажемо наручиоцу, да је
више пута услов обавезног обиласка, био предмет Захтева за заштиту права у поступцима
јавних набавки, који су били усвојени од стране Реп.комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки (једно од Решења Комисије је и Решење број 4-00-85/2016 од
15.03.2016. године), где је у одлукама закључено да додатни услов „обавезни обилазак
објеката наручиоца“ не може бити разлог неприхватљивости понуде. Молимо вас да у
наведеном делу размотрите могућност за измену конк.документације, брисањем наведеног
додатног услова или остављањем могућности обиласка објеката!
Одговор: Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације тако што ће текст из
тачке 5.1.
избрисати из поглавља – Остали услови (страница 12. Конкурсне
документације).
Наручилац ће оставити могућност Понуђачима да, уколико желе, обиђу објекте
Наручиоца наведене у делу II Конкурсне документације.
10. Молимо вас да јасно прецизирате (наведете) које обрасце конкурсне документације, чланови
групе понуђача достављају у случају заједничког наступа (питање постављамо сходно
наводима у напомени на страници 48/55 конк.документације, упутства понуђачима како да
сачине понуду)?
Одговор: У складу са ЗЈН, уколико Понуђач не може самостално испунити одређени
услов, понуду може поднети група понуђача. У складу са наводима на страни 13/55
конкурсне документације, уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из
групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а
додатне услове испуњавају заједно. У случају заједничког наступа, чланови групе
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понуђача достављају следеће обрасце:
образац 11, образац 15 и образац 16.

Образац 4, образац 5, образац

9, образац 10,

11 . Да ли непосредни извршиоци, морају бити у радном односу, или могу бити ангажовани и по
другом основу у складу са Законом о раду?
Одговор: Непосредни извршиоци морају бити ангажовани у складу са Законом о раду.
12. Да ли сви понуђачи, независно од начина ангжовања извршилаца (радни однос или
ангажовање ван радног односа), имају обавезу да приликом калкулације цене узму у обзир
тренутно важећу минималну цену рада, која износи 143,00 рсд/по радном часу нето?
Одговор: Да, Понуђачи имају обавезу да приликом калкулације цене узму у обзир
тренутно важећу минималну цену рада, која износи 143,00 рсд/по радном часу нето.
13. Да ли се предметна услуга, обавља само радним данима, од понедељка до петка?
Одговор: Понуђачи тражене информације могу добити приликом обиласка објеката од
стране одговорних лица Наручиоца.
14. Да ли је предвиђено неко посебно радно време извршилаца, који ће обављати услугу,
или наведено одређује Понуђач у складу са договором и потребама Наручиоца?
Одговор: Понуђачи тражене информације могу добити приликом обиласка објеката од
стране одговорних лица Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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