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Брпј: 6536-2/16         

Датум: 07.04.2016. 

     

ПРЕДМЕТ:  Дпдатнп ппјашоеое за јавну набавку услуга  – Пдржаваое хигијене у ппслпвним 

прпстпријама, ЈН 12/16 МВ. 

Од стране пптенцијалнпг ппнуђача дана 05.04.2016. гпдине у писанпм пблику дпстављени су 

захтеви за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоем. Захтеви су кпд наручипца заведени ппд 

брпјем 6536/16, 6558/16 и захтев заведен кпд наручипца 06.04.2016. гпдине ппд брпјем 6605/16. 

У складу са чланпм 63. став 3. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015) Наручилац пбјављује следеће инфпрмације Ппрталу јавних набавки и свпм сајту 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke: 

 

ПИТАОА: 

1. Узимajући у oбзир Вaш зaхтeв зa oбaвeзним испуоaвaоeм дoдaтнoг услoвa зa учeшћe у 
пoступку jaвнe нaбaвкe дeфинисaнoг у пoглaвљу IV, a oднoси сe нa тeхнички кaпaцитeт и 
дoкaзa кojим сe дoкaзуje испуоeнoст пoмeнутoг услoвa ближe дeфинисaним у oбрaсцу 
брoj 3 кoнкурснe дoкумeнтaциje, мoлимo Вaс зa дoдaтну инфoрмaциjу: 

 
Дa ли je уз пoнуду oбaвeзнo дoстaвити кoпиjу угoвoрa o купoпрoдajи или лизингу дoстaвнoг 
вoзилa или сe мoжe дoстaвити oчитaнa сaoбрaћajнa дoзвoлa дoстaвнoг вoзилa кoja у 
склaду сa вaжeћим зaкoнским рeгулaтивaмa, измeђу oстaлoг, дeфинишe и влaсништвo 
вoзилa? 

 
 

2. Узимajући у oбзир нaпoмeну кojу сaдржи пoглaвљe VIII - мoдeл угoвoрa зa нaбaвку услугa 
oдржaвaоe хигиjeнe у пoслoвним прoстoриjaмa JН 12/16 MВ, oднoснo дeo нaпoмeнe кojи 
глaси: 

 
 …укoликo изaбрaни пoнуђaч бeз oпрaвдaних рaзлoгa oдбиje дa зaкључи угoвoр o jaвнoj 
нaбaвци нaкoн штo му je угoвoр дoдeљeн, Нaручилaц ћe мoћи дa нaплaти срeдствo 
финaнсиjскoг oбeзбeђeоa зa oзбиљнoст пoнудe…  

 
мoлимo Вaс зa дoдaтнo пojaшоeоe: 
Кoje je срeдствo финaнсиjскoг oбeзбeђeоa зa oзбиљнoст пoнудe? 
 
 

3. У мoдeлу угoвoрa у члaну двa сaми стe уписaли дa je Угoвoрeнa врeднoст 3.000.000,00 
динaрa и oстaвили нaм дa ми упишeмo joш ПДВ нa тaj изнoс, зaр тe двe кoлoнe нe мoрajу 
бити прaзнe дa пoнуђaч упишe изнoс свoje пoнудe и изнoс тe пoнудe сa ПДВ-oм? 
или дajтe упутствo дa тo нe испуоaвaмo! 
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ПДГПВПРИ: 

 
1. Кап дпказ да распплаже траженим техничким капацитетпм ппнуђач дпставља следеће: 

- укпликп јесте власник дпставнпг впзила, уз ппнуду дпставља: кппију купппрпдајнпг 
угпвпра, или пчитану сапбраћајну дпзвплу; 
- укпликп није власник дпставнпг впзила, уз ппнуду дпставља: кппију угпвпра п лизингу, 
или кппију угпвпра п закупу, или кппију угпвпра п ппслузи ... 

 
2. Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде није предвиђенп кпнкурснпм 

дпкументацијпм. Схпднп тпме, ппнуђачи нису дужни да уз ппнуду дпставе истп. 
 
Средствп финансијскпг пбезбеђеоа кпје је наручилац предвидеп у предметнпј набавци је 
пбјашоенп у поглављу V – Упутствп ппнуђачима какп да сачине ппнуду, у тачки 13 – 
Ппдаци п врсти, садржини, начину ппднпшеоа, висини и рпкпвима пбезбеђеоа испуоеоа 
пбавеза ппнуђача, пп кпме је Ппнуђач, уколико му буде додељен уговор, у пбавези да 
пбезбеди Наручипцу једну, бланкп сплп меницу зa дпбрп извршеое угпвпра.  
Схпднп тпме, ппнуђачи нису дужни да уз ппнуду дпставе меницу за дпбрп извршеое 
угпвпра. Уз ппнуду су дужни да дпставе самп пптписан и печатпм пверен Пбразац брпј 6 
– Меничнп писмп дпбрп извршеое угпвпра. 

 

3. У предметнпм ппступку наручилац је пдредип вреднпст угпвпра (3.000.000,00 динара без 
ПДВ), штп није у супрптнпсти са ппзитивним прпписима.  
 
Наручилац ће са ппнуђачем чија ппнуда буде испуоавала све захтеве тражене кпнкурснпм 
дпкументацијпм и кпја при тпм буде имала најнижу цену у пднпсу на пстале прихватљиве 
ппнуде, закључити угпвпр на предвиђену вреднпст, а тп је 3.000.000, 00 динара без ПДВ-а. 
Схпднп тпме, ппјединачне цене ппнуда ће бити кпришћене самп за оихпвп рангираое. 
 
Наручилац је у мпделу угпвпра пставип празнп ппље за вреднпст угпвпра са ПДВ-пм, кпје 
пппуоавају ппнуђачи кпји су пбвезници ПДВ-а, а Ппнуђачи кпји нису пбвезници ПДВ-а ће 
тп ппље прецртати кпспм цртпм. 
 
 
 

 


