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Н О В И Б Е Ч Е Ј

Нарицилац је дана 06.06.2019. примио захтев за појашњењем конкурсне документације
Радови- Набавка радова Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару ЈН
број IV 04-404-14/2019

1 Pitanje:
Da li Naručilac može da objavi predmer u EXCEL formatu radi lakšeg pripremanja ponude?

Одговор: Наручилац не поседује предмер у ексел табели, те не може да га објави.

2 Na strani 6 od 45 u tački 1. Tehnički kapacitet traži se:
Dokaz: Navedeni uslovi dokazuju se dostavljanjem:
Za opremu koja se ne registruje potrebno je dostaviti

a) Račun ili ugovor o kupovini;

b) Dokaz o zakupu – fotokopija ugovora o zakupu;

v) Dokaz o lizingu – fotokopija ugovora o lizingu
Pitanje:
Da li se za “sitnije” pozicije tehničkog kapaciteta ko što su na primer: - Konvektor sa vibroiglom,
Vibroploča, Vibroletva vlasništvo može dokazati popisnom listom umesto računa ili ugovora o
kupovini?

Одговор: Понуђачи су у обавези да испуњеност додатних услова докажу само доказа
који су предвиђени конкурсном документацијом, дакле пописна листа не би била валидан
доказ.

3 Pitanje:
Da li se kao Dokaz podrazumeva da se dostavlja dokaz naveden pod a) ili b) ili v)?

Одговор: Доказ под А) је валидан уколико је опрема у својини понуђача, доказ под Б)
уколико је опрема узета у закуп а доказ под В) уколико је опрема узетеа на лизинг.

4 Na strani 7 od 45 u tački 2. Finansijski kapacitet traži se da:
- Ponuđač treba da dokaže da je u protekle tri obračunske godine (2016, 2017, i 2018. godina)
ostvario poslovni prihod u ukupnom iznosu od najmanje: 96.000.000,00 din. Bez PDV-a.
Dokaz:



-Izveštaj o bonitetu agencije za privredne registre (Obrazac BON- JN), za tri obračunske godine,
i to za 2016. 2017. i 2018 godinu.
Rok za predaju završnog računa za 2018. je do 30.06.2019.

Pitanje:
Da li ponuđač ispunjava uslov fiansijskog kapaciteta ukoliko kao dokaz dostavi:
-Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (BON JN) za 2015.2016 i 2017 godinu i bilans stanja
i bilans uspeha iz statističkog izveštaja za 2018. Godinu?

Одговор: Уколико понуђач није предао завршни рачун, наручилац ће признати Извештај
за статистичке потребе завршног рачуна за 2018. годину, чији је рок за предају 28.02.2019.
године.

5 Pitanje:
Ako je odgovor na prethodno pitanje pozitivan, da li ponuđač koji ispunjava finansijski
kapacitet poslovnim prihodom iz 2016. I 2017. godine treba da dostavlja bilans stanja i
bilans uspeha iz statističkog izveštaja za 2018. godinu?

Одговор: Уколико је понуђач овај услов испунио са 2016 и 2017 годином, не треба да
доставља статистички извештај за 2018. годину.

6 Pitanje:
U vezi zahtevanog kadrovskog kapaciteta:
Da li jedno lice može biti nosilac više licenci?

Одговор: Да

7 Naručilac kao dokaz kadrovskog kapaciteta navodi: Za sve zaposlene fotokopiju ugovora o
radu i MA obrasca, odnosno ugovor o angažovanju lica u kojem će biti naveden minimalni rok
angažovanja lica – ne kraći od ponuđenog roka za izvođenje radova.
Time je ograničeno angažovanje u skladu sa Zakonom o radu koji predviđa mogućnost
angažovanja ugovorom o povremenim i privremenim poslovima koji predstavlja način
angažovanja van radnog odnosa. U članu 197 Zakona o radu se navodi:
Poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120
radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih
poslova.

Pitanje:
Potrebno je Naručilac deo uslov uslova „u kojem će biti naveden minimalni rok
angažovanja lica – ne kraći od ponuđenog roka za izvođenje radova“ koji je naveo uz
ugovor o angažovanju lica.
Одговор: Наручилац усваја ову сугестију потенцијалног понуђача те на страни број 7
конкурсне документације, у делу који се односи на доказ кадровског капацитета гласи

„За све запослене фотокопију уговора о раду и МА обрасца, односно уговор о ангажовању лица у којем ће
бити наведен минимални рок ангажовања лица - не краћи од понуђеног рока за извођење радова.“

Исправља се и сада гласи:

„За све запослене фотокопију уговора о раду и МА обрасца, односно уговор о ангажовању лица“.



8 Poslovni kapacitet. Konkursnom dokumentacijom se zahteva:
Ponuđač treba da dokaže da je u protekle tri godine od dana objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda na Portalu javnih nabavki izveo radove koji su predmet javne nabavke ili slične njima u
ukupnom iznosu ne manjem od 48.000.000,00 dinara bez PDB-a.
-Da je u protekle 3 (tri) godine izgradio 1 (jedan) objekat iste ili slične namene.

U Članu 77 zakona o javnim nabavkama navodi se da: Ispunjenost uslova iz člana 76 stav 2.
ovog zakona ponuđač dokazuje dostavljanjem dokaza uz ponuduu kao što su:
2) jedan ili više dokaza primerenih predmetu ugovora, količini i nameni kao što je:
(1) spisak najvažnijih izvedenih radova, isporučenih dobara ili pruženih usluga za period koji nije
duži od osam godina za radove, odnosno pet godina za dobra i usluge, sa iznosima, datumima i
listama kupacaodnosno naručilaca;

Pitanje:
Molimo Naručioca može da proširi period za koji se traži poslovni kapacitet na rok od 8
godina zato što se radi o objektu iste ili slične namene.

Одговор: Наручилац остаје при траженом услову.

9 Pitanje:
Molimo Vas za detaljnije objašnjenje objekta iste ili slične namene.

Одговор: У питању су затворени спортски објекти исте или веће површине.

Одговор на питање и измена конкурсне документације биће објављена на сајту наручиоца
и на Порталу јавних набавки.
Наручилац неће продужавати рок за подношење понуда.

У Новом Бечеју
Дана 07.06.2019. Комисија


