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Број: 1-12/16-П-1
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама Наручилац - јавно комунално предузеће
Новосадска топлана Нови Сад доставља одговор на питање у вези отвореног поступка јавне
набавке услуга, број 1-12/16 за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних
набавки дана 26.06.2016. године:
Обраћамо Вам се са захтевом за додатним информацијама у вези са позивом за јавну набавку
услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлане.
ПИТАЊЕ бр. 1:
Да ли се докази за располагање неопходним пословним капацитетом морају искључиво односити
на привредне субјекте или то могу бити и други наручоци на пример: локалне самоуправе,
градови и сл.?
ОДГОВОР бр. 1:
Одговор ће бити дат кроз измену бр. 1 конкурсне документације у предметном поступку јавне
набавке.
ПИТАЊЕ бр. 2:
Код доказа за располагањем неопходним кадровским капацитетом тражите да се за сва
запослена/ангажована лица доставе лекарска уверења, с обзиром да лица наведена под тачкама
3.1. до 3.4. конкурсне документације не обављају делатност са повећаним ризиком, сходно
систематизацији радних места то нису радна места за која је потребно вршити периодични
лекарски преглед, због чега се за ова лица траже лекарска уверења?
ОДГОВОР бр. 2:
Брише се ставка где се за сва запослена/радна лица траже лекарска уверења(за свих 9
запослених/ангажованих лица).С тим у вези,биће извшена измена конкурсне документације.
ПИТАЊЕ бр. 3:
Како се уговор закључује на износ процењене вредности, а понуђена цена у понуди се формира
на бази оквирних количина и представља само основ за примену критеријума "најнижа понуђена
цена", зашто износ у меничном овлашћењу треба да буде изражен на износ од 10 % од вредности
понуде без ПДВ-а на име гаранције за озбиљност понуде, зар не би требало да то буде 10 % од
процењене вредности набавке без ПДВ-а?
ОДГОВОР бр. 3:
Захтев Наручиоца да „У понуди понуђач је дужан да приложи бланко соло меницу са меничним
овлашћењем на износ од 10% вредности понуде, без ПДВ, на име гаранције за озбиљност понуде
са роком важења најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда“ је сачињен у складу са чл. 61.
став 5. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и чл. 13. став 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 86/15).
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