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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 04/15 - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА РХМЗ-А, ОБЛИКОВАНА У 30 ПАРТИЈA ТАКО ДА СЕ СВАКА
ПАРТИЈА МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО
За јавну набавку у отвореном поступку бр.04/15 – Одржавање хигијене пословних
просторија РХМЗ-а, обликована у 30 партијa тако да се свака партија може
уговарати засебно, постављена су следећа питања понуђача:
Питањa:
1.
Да ли понуђач може да достави Решење о упису у Регистар понуђача као доказ о
испуњавању обавезних услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама?
2.
За доказивање додатног услова за неопходан финансијски капацитет (за Партију 1)
захтевате позитиван биланс стања и успеха у свакој од последње три године (2012, 2013 и
2014. године и остварен пословни приход од најмање 4.000.000,00 дин. Међутим, како је
рок за предају финансијских извештаја за претходну пословну 2014. годину померен на
31.03.2015. године, а обрада финансијских извештаја вероватно неће бити готова до
17.04.2015. године када је рок за предају понуда, то нико од понуђача неће моћи да Вам
достави достави Извештај о бонитету издат од АПР-а. Уколико понуђачи доставе Биланс
стања и Биланс успеха, то ће бити финансијски извештај у изворном облику без потврде и
овере АПР-а. Да ли понуђачи могу да доставе БОН ЈН за пословне 2011,2012 и 2013.
годину? Ако не, молимо да нам прецизирате на који начин се доказује услов за фин.
капацитет за 2014.годину?
3.
За неопходан кадровски капацитет захтевате, као доказ, фотокопију ПИО обрасца МА за свако наведено лице које ће бити ангажовано на извршењу предметних услуга
(минимум 20 лица). Обзиром да су сви наши извршиоци већ ангажовани на објектима
наших корисника (што је случај и са свим осталим понуђачима), нико нема извршиоце “на
чекању” који су пријављени и који ће бити ангажовани. Дакле, да ли понуђач који добије
уговор може да ангажује нова лица (што је и логично) а доказ за кадровски капацитет
испуњава извршиоцима који су већ у радном односу и ангажовани су на другим
објектима?
4.
Молимо да нам појасните, шта значи 10% од бруто вредности понуде, везано за
Писмо о намери банке за достављање гаранције за добро извршење посла, односно да ли је
то 10% вредности понуде са или без ПДВ-а?
5.
У одговору на питање потенцијалног понуђача сте навели да се ова набавка односи
на 10 месеци јер у моделу уговора наводите период од 11 месеци. Претпостављамо да се
тај одговор односи и на партију 1 и да ли ћете евентуално извршити измену самог обрасца
модела уговора?
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Одговори:
1. Да, понуђач може да достави назначено решење или да јасно назначи у понуди да је
понуђач уписан у регистар понуђача, чиме није у обавези да доставља доказе о
обавезним условима, док је за тражене додатне услове неопходно доставити доказе
без обзира да ли је понуђач уписан у регистар или не.
2. Наручилац ће прихватити да се доствљене бонитете за 2011, 2012. и 2013. годину,
уколико из објективних разлога није могуће доставити бонитет за 2014. годину.
3. Понуђач је у обавези да достави тражене доказе за кадровски капацитет у складу са
захтевом из конкурсне документације, односно за минимум 20 радно способних лица
која ће бити ангажована на извршењу предметних услуга, без обзира да ли су та лица
тренутно на извршењу код другог наручиоца или не.
Уколико из објективних разлога није могуће ангажовати на извршењу неко наведено
лице из понуде за које су дотављени докази по захтеву наручиоца, наручилац ће
прихватити да се изврши замена под условом да понуђач-извршилац за то лице
достави наручиоцу доказ да је то лице уредно пријављено код понуђача-извршиоца
(Фотокопија ПИО обрасца М-А и и извод из ППП-ПД обрасца за претходни месец).
4. Понуђач је у обавези да достави Писмо о намери банке за достављање банкарске
гаранције за добро извршење посла у износу од 10% бруто вредности, односно 10%
вредности понуде без ПДВ-а.
5. Да, у моделу уговора за партију 1 мења се назначени период од 11 месеци у период
од 10 месеци.

за Комисију за јавну набавку
Срђан Бојковић, дипл.прав.
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