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Број:3415/4-2 
Датум: 20.05.2015. 
Место: Пожаревац 
  

 
 

У складу са чланом 63. став 3, закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке 
која је расписана по основу Одлуке о покретању jaвне набавке мале вредности, број 3415 
од 06.05.2014. године и Позива за достављање понуда 3415/4 од 06.05.2015. године , који 
је објављен и достављен  у складу са чланом 55. закона о објављивању, достављамо Вам 
појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 136/2015 
 

- Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 
вредности - Наруџбеницом; 
 

Број ЈНМВ 136/2015 - Кошење траве и ниског растиња поред ВКП - одношење смећа 
 

- Достављен је Наручиоцу писани захтев са бројем 2104 од 15.05.2015. године 
поштанском пошиљком дана 18.05.2015. године, са заводним бројем Наручиоца 3968  
којим Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор на следеће 
питања; 

 

Генерално објашњење за Образац бр.1 који је саставни део конкурсне документације; 
предметни образац је информативног карактера који првенствено служи 
Заинтересованом  лицу - Понуђачу да евидентира неопходну документацију која је 
предвиђена условима конкурсне документације а самом Наручиоцу у поступку отварања 
приспелих понуда да изврши увид и евиденцију елемената конкурсне документације који се 
не уносе у записник који се сачињава на самом отварању приспелих понуда.    
 

1.  Извод из Питања: 
 

''....На страни 7 од 34 конкурсне документације као доказ испуњености финансијског и пословног 
капацитета захтевате на понуђач не сме бити у континуитету дуже од 15 дана неликвидан, у 
блокади пословних рачуна последљих 12 месеци што се доказује потврдом НБС која мора издата 
након датума објављивања односно датума слања позива за подношење понуда.... Питање 
понуђача је после ког датума би требало да буде издата потврда НБС с обзиром да су позив и  
конкурсна документација за предметну набавку Објављени на Порталу јавних набавки дана 
13.05.2015. а у обрасцу бр.1 на страни 16 од 34 конкурсне документације у табели под тачком 7 у 
колони за напомене наводите да потврда треба да се односи на период од 12 месеци од датума 
позива 18.05.2015. године ...? '' 
 

Одговор на питање: 
Датум објављивања на Порталу јавних набавки није обавезујући. Приликом самог 
објављивања Наручилац објављује Конкурсну Документацију и Позив за достављање 
понуда. Наручилац уважавајући ваше наводе објавиће Измењену конкурсну документацију 
и Позива за достављање понуда у складу са роковима предвиђених ЗЈН.     
 
2.  Извод из Питања: 
''... На страни 7 од 34 конкурсне документације као доказ о испуњености финансијског и 
пословног капацитета захтевате да понуђач уредно исплаћује зараде и припадајуће порезе и 
доприносе запослених и као доказ достављање обавештења о успешном пријему пореске 
пријаве електронским путем и извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по 
одбитку до последњег дана у месецу за претходни обрачунски период у односу на датум 
објављиваља односно слања позива за подношења понуда ... Питање понуђача је за који  
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временски период је потребно доставити наведене доказе, односно за колико месеци уназад од 
априла месеца 2015. године...?'' 
 

Одговор на питање: 
На страни 7 од 34 стоји ''до последњег дана у месецу за претходни обрачунски период у 
односу на датум објављивања односно слања позива за подношење понуда'' 
Доставља се за последњи обрачунати период - месец. 
 

3.  Извод из Питања: 
''.... На страни 15 од 34 конкурсне документације у Обрасцу бр.1 у напомени испод редног броја 4 
навели сте да се испуњеност обавезних услова ( осим Члан 75. Став 1. Тачка 5. ЗЈН) може доказати 
достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач  
потврђује да испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом... Питање 
понуђача да ли се то односи на изјаву на Обрасцу бр.9 на страни 24 од 34 конкурсне 
документације или је потребно доставити изјаву на меморандуму понуђача...?'' 
 

Одговор на питање:  
Конкурсном документацијом је предвиђено да Понуђач наведене обавезне услове 
потврђује овером и потписом Обрасца бр.9 конкурсне документације. 
 

4.  Извод из Питања: 
''... На страни 16 од 34 конкурсне документације у Обрасцу бр.1 под редним бројем 9 наведена је 
изјава понуђача у слободној форми форми писаној, оверена од стране одговорног лица 
наручиоца... Да ли се то односи на изјаву понуђача као доказ испуњености техничког и 
кадровског капацитета? И да ли се поседовање довољног техничког и кадровског капацитета 
доказује једном изјавом понуђача или је потребно за сваки капацитет доставити посебну изјаву? 
 

Одговор на питање:  
Наручилац прихвата Изјаву понуђача која мора да садржи опис и обим тражених 
елемената у изјави, потписане и оверене од стране Одговорног лица Наручиоца. 
Број изјава је ствар организационо пословног капацитета потенцијалног понуђача. 
 
5.  Извод из Питања: 
''... На страни 24 од 34 конкурсне документације у Обрасцу бр.9, да ли је потребно заокруживати 
бројеве? Рецимо, могу се јавити понуђачи који неће захтевати аванс па не морају да се обавезују 
да ће доставити банкарску гаранцију... ?'' 
 

Одговор на питање:  
Образац бр.9 конкурсне документације садржи опис и обим, Понуђач има обавезу да исту 
потпише и овери од стране Одговорног лица Наручиоца. Уколико понуђач не захтева Аванс 
својом изјавом се и не обавезује да достави предвиђена средства обезбеђења.  
 

6.  Извод из Питања: 
''...У измењеном моделу Уговора почев од члана бр.9  па у свим наредним члановима помиње се 
технички пријем објекта, изградња објекта, градилиште и слично што није у логичкој вези са 
предметном јавном набавком...?'' 
...Понуђач тражи измену конкурсне документације у овом делу како би сви чланови уговора 
били у логичкој вези са предметом јавне набавке... 
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Одговор на питање:  
Прихвата се ваша сугестија у вези Модела Уговора конкурсне документације, изменом 
конкурсне документације биће потпуно измењен предметни образац и прилагођен 
предметној јавној набавци из области пољопривреде.  
 

7.  Извод из Питања: 
''...Дали несредно пре потписивања уговора понуђач доставља 1 или 2 менице као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року? 
 

Одговор на питање:  
Понуђач доставља једну (1) меницу са пратећим документима као средство обезбеђења. 
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