
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 18/2016 – Пружање услуга физичког и 
техничког обезбеђења на објектима Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 
Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
Молимо Наручиоца да објасни зато у напомени код пословног капацитета захтевате да код 
заједничке понуде носилац понуде посла мора да испуњава 60% пословног капацитета, а 
пословни капацитет су вам сертификат? Врло је нејасно како то понуђачи да изврше 
расподелу сертификата које ће приложити у својој понуди. Такође, са овим условима 
ограничавате конкуренцију, кршите члан 20 Закона о ЈН? 
 
Питање бр. 2: 
Наручилац је у финансијском капацитету као услов ставио да понуђач није био 
неликвидан претходне две године, а као доказ за испуњење овог услова тражите потврду 
НБС да ниеј неликвидан претходних 6 месеци. Молимо Наручиоца да усклади услов и 
наћин доказивања истог. 
 
Одговор 1 и 2. 
Наручилац је направио грешку тако да додатни услов на страни 7,. Позиција 2 сада гласи: 
1. Да понуђач располаже минималним финансијским  капацитетом, и то: 

 да је у претходне 2 (две) обрачунске године (2014. и 2015.) извршио услуге физичко-
техничког обезбеђења укупне вредности од најмање 10.000.000,00 динара 

 да у датом обрачунском периоду (2014. и 2015.) понуђач није био у блокади. 
Доказ испуњености услова: 

- попуњен образац број 8 -Изјаве о референцама понуђача, према захтевима наручиоца, где ће 
подносилац понуде да искаже основне податке који се односе на захтевану референцу  

- Потврда пословне банке (за предузетника). 
- Потврда Народне банке Србије (за Правна лица) да понуђач у последњих две године који 

претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није 
био у блокади. 

Напомена:  
 Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за последње две године, 

није неопходно достављати посебан доказ о блокади; 
  У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 1. (пословни приход) група 

понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који 
испуњавају тражени услов.  

 У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов из тачке 2. и 3. (да није било 
губитка, да није био у блокади) доставити за све чланове групе ; 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за 
подизвођача. 

 

Питање бр. 3: 
Образац структуре цене је нејасан, неразумљив је колико позиција постоји и које је радно 
време. Да ли 12 радника ради 12 часова сваког дана ? Молимо Наручиоца да објасни 
колико позиција има и које је радно време службеника обезбеђења?  



Одговор 3. 
Наручилац мења образац број 4, тако да сада гласи: 
 

 

Образац бр. 4 
 
Образац структуре цена 
 
 

Р.Бр. Опис услуге 

Јединица 
мере 

Количина 
радних 

сати 

Jeд. 
Цена 
без 

ПДВ 

Jeд. 
Цена 

са ПДВ 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 

Физичко – техничко 
обезбеђење објеката 

Специјален болнице за 
рехабилитацију 

26.280 
радних 

сати 

    

 УКУПНО   

 

 
Пружалац услуга, за свој рачун и о свом трошку обезбеђује потребну опрему за извршиоце 
у смени – раднике обезбеђења (униформа, средства комуникације и др.) 
 
Цена часа је иста у свим календарским данима (радни дани и празници) и свим деловима 
дана (дневни и ноћни рад). 
 
 
 
Бања Ковиљача, ________2016. године 
 
 
                                                                                      Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   
                                                                                         _________________________ 
 



 

Питање бр. 4: 
Наручилац као средство обезбеђења – менице за озбиљност понуде тражи оверен ОП 
образац у суду, не старији од 2 месеца од дана објављивања позива. Да ли је ово грешка, с 
обзиром да Понуђачи имају оверен ОП образац, а исти су оверили кад су отварали 
привредно друштво, те не постоји разлог да га накнадно поново оверавају. 
 
Одговор 4. 
Наручилац остаје при свом захтеву да се достави оверен ОП образац који није старији од 
2 месеца од дана објављивања позива за подношење понуда. 
 
Напомена: 
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 
конкурсне документације. 
 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 
Комисија за јавну набавку бр. 18/2016. 
Дана 17.05.2016. године 
 



 

 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 18/2016 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 
услуга бр. 18/2016  - Пружање услуга физичког и техничког обезбеђења на објектима за 
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности услуга, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности услуга, број 18/2016 – Пружање услуга физичког и 
техничког обезбеђења на објектим за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у 
Бањи Ковиљачи. 
 

1) у делу који се односи на услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 
и 76 . закона, на позицији 2 додатних услова, да понуђач располаже неопходним 
финансијским капацитетом, бришу се напомене тако да сада додатни услов на 
позицији 2 гласи: 

1. Да понуђач располаже минималним финансијским  капацитетом, и то: 
 да је у претходне 2 (две) обрачунске године (2014. и 2015.) извршио услуге 

физичко-техничког обезбеђења укупне вредности од најмање 10.000.000,00 динара 
 да у датом обрачунском периоду (2014. и 2015.) понуђач није био у блокади. 

Доказ испуњености услова: 
- попуњен образац број 8 -Изјаве о референцама понуђача, према захтевима наручиоца, где ће 

подносилац понуде да искаже основне податке који се односе на захтевану референцу  

- Потврда пословне банке (за предузетника). 
- Потврда Народне банке Србије (за Правна лица) да понуђач у последњих две 

године који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки није био у блокади. 

 
У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке 
дана  18.05.2016. године 


	po18
	po18s1

