Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Број: 404-02-0144/15-03-5
Датум: 28.05.2015. године
Б е о г р а д

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ЈНМВ РЕДНИ БРОЈ 1.2.7/2015
Услуге чишћења
ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 404-02-0144/1503
1. „Која је процењена вредност јавне набавке ?”
ОДГОВОР:
У складу са члано 61. став 2. ЗЈН, Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне
набавке.
2. „Да ли Понуђач уз понуду подноси доказе који су наведени у изјави на страни 28/32
конкурсне документације уколико није уписан у регистар понуђача у складу са чланом 75.
ЗЈН ?”
3. „Да ли Понуђач доставља уз понуду доказе из чл. 76. ЗЈН описаних на страни 28/32 копије
уговора за два ангажована радника са М обрасцима и потврду НБС која се односи на дане
неликвидности за тражени период ?”
ОДГОВОР НА ПИТАЊА 2 И 3:
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу VII), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава о испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно
пријаве доказује испуњеност обавезних услова, у складу чланом 78. став 5. ЗЈН.
4. „Који је тачно додатни услов Наручиоца, а који се односи на довољан кадровски
капацитет:
- 5 радника како је наведено на страни 6/32 или
- 2 радника како је наведено на страни 28/32 ?”
ОДГОВОР:
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Довољан кадровски капацитет је 5 (пет) лица запослених на неодређено или одређено време
или радно ангажованих уговором о делу, односно уговором о привременим и повременим
пословима или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је регулисан
законом.
Наведено у пречишћеном тексту Конкурсне документације објављене на ПЈН и
интернет презентацији Агенције за борбу против корупције 29.05.2015. године.
5. „Уколико понуђач испуњава све обавезне услове и додатне услове конкурсне
документације Наручиоца, (осим услова који се односе на дане ликвидности тј. да је у
периоду од 12 месеци пре слања односно пре објављивања Позива за подношење понуда био
непрестано ликвидан), обзиром да смо основани 23.02.2015. те из реалних и објективних
разлога не можемо доставити потврду за тражени период Наручиоца, већ само за период од
дана оснивања, да ли ће наша понуда бити неприхватљива по Наручиоца или резултирати
одбијањем од стране Наручиоца или Понуђач може учествовати у поступку и доставити
потврду на захтев Наручиоца за тражени период тј. од дана када је основан?
Питање постављено у складу са чланом 10. и чланом 12. Закона о јавним набавкама.”
ОДГОВОР:
Понуђач може учествовати у поступку с обзиром да из реалних и објективних разлога не
може доставити потврду за тражени период.
6. „Да ли се образац IX доставља на свом меморандуму или се наведени образац попуњава
потписује и доставља?”
ОДГОВОР:
Образац IX је брисан из Конкурсне документације.
Наведено у пречишћеном тексту измењене и допуњене Конкурсне документације
објављене на ПЈН и интернет презентацији Агенције за борбу против корупције
29.05.2015. године.
7. „Да ли приликом подношења понуде Понуђач доставља средства финансијског обезбеђења
меницу, менично овлашћење, копију картона депонованих потписа. ОП образац или не?”
ОДГОВОР:
Понуђач је дужан да у понуди достави менично овлашћење да се меницa у вредности од 5%
(пет посто) од укупне вредности понуде, без сагласности Понуђача може поднети на наплату
у случају дa понуђач по истеку рока за подношење понуде измени, допуни, опозове своју
понуду или не закључи уговор о јавној набавци, а његова понуда је оцењена као
најповољнија, или не поднесе средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном
документацијом. Меница мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у складу са
роком важења понуде који понуђач уписује у обрасцу понуде) - (Рок важења понуде).
- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 дана од дана
отварања понуда.
- Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање,
менично овлашћење остаје на снази.
По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев
понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија док ће осталим понуђачима, менице
бити враћене, по окончању поступка.
Наведено у пречишћеном тексту измењене и допуњене Конкурсне документације
објављене на ПЈН и интернет презентацији Агенције за борбу против корупције
29.05.2015. године.
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8. „Није нам јасно шта Наручилац тачно захтева да се поднесе а тиче се средстава
финансијског обезбеђења, па Вас молим за појашњење шта Понуђач доставља од траженог
што сте описали на страни 12/32 и 13/32 конкурсне документације ?”
ОДГОВОР:
• Понуђач је дужан да у понуди достави:
- Бланко меницу за озбиљност понуде потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за
заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист
СРЈ” бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС” бр. 43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени
гласник РС” бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меницa у вредности од 5% од укупне вредности понуде, без
сагласности Понуђача може поднети на наплату у случају дa понуђач по истеку рока за
подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду или не закључи уговор о јавној
набавци, а његова понуда је оцењена као најповољнија, или не поднесе средство
финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом. Меница мора да траје
најмање док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач
уписује у обрасцу понуде) - (Рок важења понуде).
- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 дана од дана
отварања понуда.
- Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање,
менично овлашћење остаје на снази.
По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев
понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија док ће осталим понуђачима, менице
бити враћене, по окончању поступка.
Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да у тренутку закључења уговора
достави:
- Бланко меницу за добро извршење посла, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног
за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени
лист СРЈ” бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС” бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком
НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(„Службени гласник РС” бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од укупне понуђене цене без ПДВ-а, без
сагласности понуђача може поднети на наплату, у року који траје 30 дана дуже од истека рока
важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом од 30 дана, од дана
закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев
понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија док ће осталим понуђачима, менице
бити враћене, по окончању поступка.
Наведено у пречишћеном тексту измењене и допуњене Конкурсне документације
објављене на ПЈН и интернет презентацији Агенције за борбу против корупције
29.05.2015. године.
•
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9. „У конкурсној документацији на страни 9/32 наведено је да је отварање понуда 03.05.2015.
године. Да ли је у питању грешка у датуму?”
ОДГОВОР:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 10. јуна 2015. године у 12:15 часова.
Наведено у пречишћеном тексту измењене и допуњене Конкурсне документације и
Обавештењу о продужењу рока за подношење понуда, објављених на ПЈН и интернет
презентацији Агенције за борбу против корупције дана 29.05.2015. године
10. „На страни 25/32 је наведено у првом пасусу да Наручилац може наплатити банкарску
гаранцију за добро извршење посла, да ли се мисли на меницу?”
ОДГОВОР:
Да.
Наведено у пречишћеном тексту измењене и допуњене Конкурсне документације
објављене на ПЈН и интернет презентацији Агенције за борбу против корупције
29.05.2015. године.
11. „Уколико Понуђач није у систему ПДВ-а, на који начин попуњава поља намењена за ПДВ
и да ли у пољу укупне цене са ПДВ-ом попуњава своју цену без ПДВ-а ?”
ОДГОВОР:
У пољу укупне цене са ПДВ-ом попуњава своју цену без ПДВ-а
12. „На страни 15/32 конкурсне документације стоји да рок плаћања не може бити краћи од
15 дана, а на странама 21/32 и 23/32 стоји да рок плаћања не може бити краћи од 10 дана. који
је најкраћи рок плаћања прихватљив за Наручиоца?”
ОДГОВОР:
Најкраћи рок плаћања за Наручиоца не може бити краћи од 10 дана.
Наведено у пречишћеном тексту измењене и допуњене Конкурсне документације
објављене на ПЈН и интернет презентацији Агенције за борбу против корупције
29.05.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Маја Миленковић
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