Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел. бр. 1480-09/2016
Датум: 05.08.2016.
Предмет: Појашњење конкурсне документације
Наручилац, Предшколаска установа „Наша радост“ из Суботице, ул Антона Ашкерца бр. 3 у складу
са чланом 63. ЗЈН, даје следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. Д1.2.11/2016 „услуге одржавање хигијене и спремања у објектима наручиоца“ по Захтеву
заинтересованог понуђача за учешће у предметној јавној набавци:
Питање 1:
Дана 01.08.2016. године, објавили сте појашњење (1448-09/2016), у којем сте на постављено Питање
6: Да ли понуђачи имају било какву обавезу обезбеђивања папирне галантерије и течног сапуна по
предметној јавној набавци, или наведена средства обезбеђује наручилац?, дали сте следећи Одговор:
Понуђачи су дужни да обезбеде како папирну галантерију, тако и течни сапун. У погледу овог
питања наручилац ће извршити допуну конкурсне документације. У измењеној конкурсној
документацији од 01.08.2016. године (измени 1, бр. 1449-09/2016) сте на страници 11 конкурсне
документације унели тј. изменили конк.документацију где сте навели следеће „Понуђач је дужан да у
ценуурачуна употребу свих апарата и алата неопходних за одржавање хигијене и осталих послова
које ће извршиоци обављати сходно горе наведеном опису (усисиваче, косачице, лопате и сл.),
папирну галантерију, течни сапун, сва хемијска и друга средства неопходна за одржавање хигијене,
која понуђач сам обезбеђује“. Наше питање гласи: Молимо Вас да прецизно дефинишете која је
оквирна количина папирне галантерије и течног сапуна које понуђач којем буде додељен уговор
мора да обезбеди (на месечном нивоу), коју врсту папирне галантерије захтева наручилац (тоалет
папир, убуруси и др.)? Одговор на ово питање нам је неопходан, као и осталим заинтересованим
понуђачима, како би се могла израчунати цена у понуди (ова ставка битно утиче на понуђену цену).
Молимо Вас да у овом делу измените конк.документацију кроз дефинисање наведеног
Одговор:
Поштовани, када смо рекли да понуђачи имају обавезу обезбеђења папирне галантерије и течног
сапуна мислили смо на папирну галантерију и течни сапун као средства за рад. Дакле, нисте у
обавези да снадбевате наручиоца папирном галантеријом и течним сапуном, већ да иста уколико
користите као средства за рад урачунате у цену.
Питање 2:
Дана 01.08.2016. године, објавили сте појашњење (1448-09/2016), у којем сте на постављено Питање
7: У вези са условом пословног капацитета, молимо Вас да нам дате одговор, да ли ће бити
прихватљива понуда понуђача који поседује захтевану полису осигурања, у вредности од
10.000.000,00 динара? (Сматрамо да је предметна 2 полиса осигурања и у овој вредности, сасвим
довољна да обезбеди наручиоца од евенетулано настале штете проузрокване вршењем делатности тј.
услуге која је предмет јавне набавке)?, дали сте следећи Одговор: Полиса осигурања од опште
одговорности мора износити 100.000,00 Еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на
дан отварања понуде. Дакле, полиса осигурања која гласи на износ мањи од наведеног неће бити
прихватљива. У измењеној конкурсној документацији од 01.08.2016. године (измени 1, бр. 14491/2
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09/2016), сте на страни бр. 12 извршили измену, тако што се у оквиру додатних услова који се односе
на пословни капацитет - тачка 3 додаје у наставку реченице: „у динарској противвредности по
средњем курсну НБС на дан отварања понуде.“ Наше питање гласи: Молимо Вас да објасните из ког
разлога сте извршили ову измену и дефинисали услов, на начин да захтевате да полиса осигурања
мора бити у вредности од 100.000,00 евра у дин.противврености по средљем курсу НБС на дан
отварња понуда, јер је овако постављен услов неодредив и неодређен (с обзиром да се узима у обзир
средњи курс НБС на дан отварања понуда и ова чињеница зависи од кретање курса динара и евра,
који уређује и контролише Народна банка Србије)? Напомињемо да захтевани услов и начин
доказивања, мора бити јасно прецизиран, сходно члану 11. став 4. тачка 1) Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у постпуцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова. Такође напомиљемо и упућујемо наручиоца на члан 61. став 1. ЗЈН, где стоји да
је наручилац дужана да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да
припреме прихватљиву понуду. Сходно наведеном, молимо Вас да кроз измену конк.документације,
редефинишете услов пословног капацитета у овом делу, а како би понуђачи могли дати прихватљиве
и одговарајуће понуде.
Одговор:
Наручилац је већ дао одговор на питање које се односи на то да ли ће бити прихватљива полиса
осигурања која гласи на износ мањи од 100.000,00 Еура у ком је навео да неће. Осим тога измена која
се односи на наставак реченице који је додат а гласи „по средњем курсу НБС на дан отварња понуда“
је наведена да би се израчунала противвредност од 100,000,00 Еура уколико полиса гласи на износ у
динарима. Комисија сматра овако постављени захтев сасвим оправдан, те стога неће извршити
измену конкурсне документације.
Питање 3:
Да ли наручилац у делу захтеваног средства обезбеђења за озбиљност понуде, менице, тј. прилога уз
средство обезбеђења - картон депонованих потписа, мисли да картон депонованих потписа мора бити
оверен од стране пословне банке након дана објављивања позива по предметној јавној набавци?
Одговор:
Да, картон депонованих потписа оверавате у банци са датумом након објављивања позива за
подношења понуда.
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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