ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 03-70/16:
11.04.2016.
1. Питање: У садржају конкурсне документације и Упуству понуђачима како да
саставе понуду, наведен је Образац 8- Референтна листа. Да ли је Образац 8
грешком испуштен?
Одговор: Образац 8-Референтна листа није испуштен, већ је грешком на страни 41.
заведен под бројем 9.
2. Питање: У тачки 2. Обавезна садржина понуде – Б: Додатни услови (Кадровски
капацитет, Финансијски капацитет, Технички капацитет и Пословни капацитет),
као доказ о испуњености наведених услова тражи се прилагођавање одређених
докумената. У обрасцима (Образац 6-Изјава о поседовању кадровског капацитета и
Образац 7 – Изјава о поседовању техничког капацитета) не наводи се да се уз
понуду достављају тражени докази.
Да ли се уз Понуду достављају само попуњени обрасци Изјава или и наведени
докази?
Одговор: Достављају се и тражени докази и попуњена и оверена Изјава, као што
стоји на страни 7 и на страни 8 конкурсне документације.
3. Питање: У тачки 2. Обавезна садржина понуде-Б: Додатни услови (Технички
капацитет), као доказ се тражи: копије саобраћајних дозвола важећих на дан
одштампане понуде и важеће податке са читача саобраћајне дозволе за возила и
грађевинске машине. Пошто Ваљак и Булдождер не подлежу обавезној
регистрацији јер самоходно не учествују у јавном саобраћају, да ли је као доказ
довољна само пописна листа?
Одговор: За машине које не подлежу регистрацији, довољно је доставити пописну
листу и уговор са трећим лицем уколико понуђач не поседује у власништву
захтевани капацитет.
4. Питање: У садржају конкурсне документације, стоји: Финансијско обезбеђење –
Образац 9. На обрасцу 9 стоји назив – “Потврда о вредности извршених уговора и
поштовању уговорних обавеза”. Који је тачан назив Обрасца 9?
Одговор: Тачан назив за Образац 8 је ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ
УГОВОРА И ПОШТОВАЊУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА).
Направљена је штампарска грешка па се под бројем 9 појављују два обрасца. Тачан назив
за Образац 9.а као и за Образац 9.б је ИЗЈАВА О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА.
5. Питање: У тачки 2. Обавезна садржина понуде – Б: Додатни услови (Пословни
капацитет), као доказ се тражи фотокопије тражених уговора и попуњена

Референтна листа (Образац 8- кога нема). У конкурсној документацији дат је
Образац 9. – Потврда о вредности извршених уговора и поштовању уговорних
обавеза (Референтна листа). Пошто се као доказ траже фотокопије уговора и
попуњен Образац 8. да ли је Образац 9. сувишан?
Одговор: Понуђач је дужан да за доказивање пословног капацитета достави
фотокопије уговора са наручиоцима посла, као и попуњен и оверен Образац
потврде о вредности извршених уговора и поштовању уговорних обавезаРеферентна листа.
6. Питање: У Обрасцу 9.а – Изјава о давању средстава финансијског обезбеђења,
стоји „Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
да ћемо приликом достављања понуде за јавну набавку која се односи на „Услуге
рушења“, партија број __________, за потребе Градске општине Вождовац, предати
Наручиоцу бланко соло меницу и менично овлашћење уз картон депонових
потписа за озбиљност понуде, у корист Наручиоца, у износу од 10%“... Ако је услов
за финансијско обезбеђење понуде-достављање бланко соло менице, постављамо
питање да ли Менично овлашћење треба да гласи на 10 % од вредности понуде, а
не уговора, јер вредност понуде представља збир јединичних цена позиција?
Одговор: Да, менично овлашћење треба да гласи на износ од 10 % вредности
понуде.
7. Питање: У Обрасцу 9.б – Изјава о давању средстава финансијског обезбеђења,
стоји „Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
да ћемо приликом достављања понуде за јавну набавку која се односи на „Услуге
рушења“, партија број __________, за потребе Градске општине Вождовац, предати
Наручиоцу бланко соло меницу и менично овлашћење уз картон депонових
потписа за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10%“... Да ли
се ова изјава доставља пре достављања понуде или она треба да гласи, да ће
понуђач који буде изабран као најповољнији, а пре закључења уговора, доставити
тражено средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Наиме,
средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла су у складу са
Законом о јавним набавкама су услов за закључење уговора, а не за давање понуде?
Одговор: Изјава се доставља у склопу понуде, као и средство финансијског
обезбеђења.
8. Питање: Износ основице за давање финансијског обезбеђења за добро извршење
посла је непознат, што се види из самог нацрта где у члану 3 уговора стоји: Услуге
ће се вршити до износа процењене вредности набавке... Како за менично
овлашћење за добро извршење посла израчунати 10 % од укупне вредноти уговора,
када те вредности нема у конкурсној документацији?
Одговор: Није потребно израчунати износ за менично овлашћење, већ само
доставити изјаву и бланко соло меницу са меничним овлашћењем. Наручилац ће

вратити свим понуђачима средства финансијског обезбеђења, након склопљеног
уговора са изабраним понуђачем.

