Наручилац: „Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа“
Адреса: Зелена 30, Бечеј

Бр. ЈН: 2/16

Датум: 05.09.2016. године

У складу са чланом 63. ЗЈН наручилац доставља одговор на питање заинтересованог лица за јавну
набавку ЈН 2/16.
1. У делу конкурсне документације у коме наводите средство обезбеђења за озбиљност понуде, у коме
захтевате достављање менице и меничног овлашћења, нисте назначили рок важења менице? Да ли је
рок важења менице исти као и рок важења понуде?
Рок важења менице је исти као и рок важења понуде.
2. У вези са претходним питањем, да ли се и који докази достављају уз средство обезбеђења за
озбиљност понуде (меницу и менично овлашћење)?
Образац захтева за регистарцију менице и картон депонованих потписа.
3. С обзиром да сте навели само квадратуру објеката, да ли можете објавити детаљнију спецификацију
објеката и начин вршења услуге, динамику, периодику, имајући у виду да од тога зависи формирање
цене? Напомињемо да у складу са чланом 6. став 1. тачка 2) Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.
гласник РС",бр. 86/2015), конкурсна документација обавезно садржи техничку спецификацију услуг,
добара или радова (ваш образац понуда са спецификацијом не даје довољно података о спецификацији
предметне услуге)?
У моделу уговора је у члану 4, 5, 6 су наведене обавезе извршиоца.
4. Колико је извршилаца за предметну набавке потребно?
Потребно је 8 извршилаца
5. У делу додатни услови (кадровски капацитет) пише да је потребно 7 радника, у моделу уговора пише
8, колико је заправо радника потребно да обезбеди понуђач? И где је грешка у конкурсној?
Потребно је 8 извршилаца, извршена је измена конкурсне документације.
6. Да ли понуђач обезбеђује папирну галантерију (тоалетни папир, убрусе) и течни сапун, и ако да које
количине су потребне?

Извршилац не обезбеђује папирну галантерију и течни сапун.
7. Који је додатни елемент критеријума по предметној јавној набавци, с обзиром да у конк.документацији
исти није наведен?
Рок важења понуде
8. Да ли је услов финансијског капацитета збирно пословни приход од 5.000.000,00 рсд (за период од
2013-2015. године)?
Да
9. Да ли ангажовани извршиоци понуђача (који ће вршити предметну услугу), којем буде додељен
уговор, морају бити у радном односу код понуђача или могу бити ангажовани и по неком другом правно
дозвољеном основу (по закону о раду)?
Могу бити ангажовани по основу уговора о раду или другом уговору о радном ангажовању у складу са
Законом о раду.
10. Скрећемо Вам пажљу да образац 7. конкурсне документације (Изјава о поштовању обавеза из члана
75. став 2. ЗЈН) није сачињен у складу са сада важећим ЗЈН тј. исти нема садржину става 2. члана 75.
ЗЈН, те Вас молимо да исти уподобити Законским одредбама?
Измењена је конкурсна документације
11. Из ког разлога наручилац у члану 8. став 3. модела уговора (у конк.документацији) захтева да до 25 у
месецу за претходни месец, пружалац услуге, доставља доказ да је извршио исплату зарада, пореза и
доприноса за 8 радника/ца, с обзиром да се зарада исплаћује до краја месеца за претходни месец?
Молимо Вас да наведено у члану 8. став 3. модела уговора измените или бришете. Напомињемо и то да
се плаћање које је извршено на крају месеца, види у изводу наредног дана, а тај тај дан може да падне у
нерадне дане, дане викенда и празника, те сматрамо да би рок требао бити померен унапред у наредни
месец, у наредних 5 до 10 дана.
Измењен је став 3 у члану 8. модела уговора који гласи
„Обавеза понуђача је да сваког месеца до краја текућег месеца за претходни месец достави наручиоцу
доказ да је извршио исплату зарада, пореза и доприноса за свих 8 радница ангажованих на пословима
чишћења у Установи за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа“
12. Да ли можете да нам дате одговор која је процењена вредност јавне набавке?
У складу са чланом 61 Закона о јавним набавкама Наручилац није дужан да објави процењену вредност
јавне набавке. Објављивањем исте нарушило би се начело економичности употребе јавних средстава.

