
 

Дел.бр. 6075/9 

Датум: 07.12.2015. 

Страна 1 од 1         

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12 ,14/15 и 68/15) Наручилац објављује: 

 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка мале 

вредности - добра – Заштитна одећа и обућа за потребе ПУ ,,11 април'', редни број 

ЈН: Д-15-06 

Дана 04.12.2015.  године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр.Д 15-6  у 

коме се наводи следеће:  

ПИТАЊА: 

1. страни 5, - ДОДАТНИ  УСЛОВИ  ИЗ ЧЛАНА 76 ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА 

ДА ИСПУНИ- 

 ставка 1. Располагање пословним капацитетом- 

- Обзиром да је ваша набавка по овом тендеру око 3,000.000.00 у нето износу, а 

препорука је Управе за Ј.Н. Републике Србије да се у захтеву о „Пословном 

капацитету“ из разлога да поступак не буде дискриминаторски, пре свега 

према фирмама које су отворене прошле или претпрошле године,без обзира на 

три протекле године тражи само дупли износ у односу на текућу набавку, 

значи око 6,000.000,00 дин. 

 

- Питање:   Да ли без обзира на препоруку Управе за Ј.Н. РС остајете при 

захтеву у тендерској документацији, нето промет 18,000.000.00 дин.?  

 

2. На страни 5, -ДОДАТНИ УСЛОВИ-   ставка 2 .- „Да Понуђач располаже са два 

доставна возила за превоз добара која су предмет јавне набавке“, завршен цитат, 

Ваш захтев је дискриминаторски у односу на Понуђаче.  

 

- Питање: 

- По чему сте закључили да је за доставу Наручиоцу за ову количину набавке 

потребно да има на располагању у било ком својству 2 доставна возила ?  

- Зашто је то битно ако је довољно само једно возило да испоручи сву робу.? 

 

3.  На страни 6. –ДОДАТНИ УСЛОВИ- ставк 3.- РАСПОЛАГАЊЕ КАДРОВСКИМ 

КАПАЦИТЕТОМ- „ Да Понуђач располаже са 17радника (продајни радници, 

радници у производњи одеће,носачи, возачи итд) „  

 

Питање:  



- По којим параметрима сте дошли до броја запослених за ову конкретну набавку ?  

- Какву улогу имају „возачи , носачи  и продајни радници“ у овој набавци? 

- Да ли сте мислили на број „производних радника- шивача, пакера“ јер они су 

битни ? 

 

4. Страна 6.-ДОДАТНИ УСЛОВИ-  ставка 5.  „Да је Понуђач измирио доспеле порезе 

и доприносе као и личне дохотке за запослене закључно са последњим месецом за 

који се издаје потврда“ затворен цитат. 

Обзиром да нису у оптицају обрасци  П П ОД, П П ОПЈ од марта месеца 2014 године 

и да се може доставити из АПР-а ИЗВОД ИЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ 

ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ И ДОПРИНОСЕ ПО ОДБИТКУ А ТО ЈЕ ОБРАЗАЦ ППП-ПД 

! Другачији је основ по Уговору о делу, о привременим-повременим пословима итд. 

- 

- Питање : -Да ли ћете то променити то у конкурсној документацији ? 

-           - Зашто морамо да вам достављамо и ове доказе ако вам већ доказујемо 

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ из тендерске документације и регистровани смо у АПР-у, у 

Регистру понуђача? 

          - Зашто је то уопште битно за извршење посла? 

           -Ми вам депонујемо менице и заозбиљностпонуде иза добро извршење посла ?  

5.  ПИТАЊЕ:  

-  Зашто сте дали тако кратак рок испоруке (15 дана), обзиром да 90% артикала које 

тражите мора да се шије јер их нема  

 

 

Наручилац даје следеће одговоре: 

ОДГОВОР на питање бр.1: 

 Наручилац је изменио конкурсну документацију на стр. 5- додатни услови из чл. 75 

ЗЈН, тако да сада гласи:  

Да Понуђач располаже пословним капацитетом –што подразумева да је понуђач у 

претходне 3 године (2012, 2013. и 2014.) остварио пословни приход по основу извршене 

испоруке добара исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке у износу од: 

              - у износу од минимум 8.850.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а – уколико се 

подноси  

 

 

ОДГОВОР на питање бр. 2: 

 

Продавац се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи добра (заштитне одећа и обућа 

уговореног квалитета) која су предмет ове јавне набавке, стручно, квалитетно и у складу 

са законским прописима и стандардима за ову врсту посла, на локацијама које одреди 

Купац, а које се налазе на територији Новог Београда. Узимајући у обзир да предметна 

добра треба испоручити у 39 објеката на Општини Новог Београда, количину добара коју 



траба испоручити, имајући у виду да је предметна набавка последњи пут спроведена 2013. 

године и да особље нема униформе за рад, то Наручилац остаје при захтеваном броју 

доставних возила. 

 

ОДГОВОР на питање бр. 3: 

 

Наручилац је изменио конкурсну документацију на стр. 6- додатни услови из чл. 75 ЗЈН, 

тако да сада гласи:  

 Да Понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, минимум 15 радника, од чега 12 конфекцијских радника и 3 кројача, радно 

ангажованих код Понуђача.  

 

 

ОДГОВОР на питање бр. 4: 

 

Наручилац је изменио конкурсну документацију на стр. 6- додатни услови из чл. 75 ЗЈН, 

тако да је избрисан из конкурсне документације. 

 

 

ОДГОВОР на питање бр. 5: 

 

Наручилац овим путем скреће пажњу да је захтевани рок испоруке 15 радних дана, а не 15 

дана као што је наведено у питању, узимајући у обзир имајући у виду да је предметна 

набавка последњи пут спроведена 2013. године и да особље нема униформе за рад, то 

Наручилац остаје при захтеваном року испоруке. 

 

 

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.     

 

                                                            

                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

 


