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ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД  
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Тел. 011 311-45-23 

 

Предмет : Појашњење бр. 2 конкурсне документације  

У предмету јавне набавке услуге комплетног одржавања хигијене  и  услуге помоћних послова у  згради 
Градске општине Нови Београд,ул. Булевар Михаила Пупина 167.,(површина простора 6.101,48, м2), 
Oпштинском услужном центру у ул. Јурија Гагарина број 81., (површина простора  386,06м2), Канцеларији за 
младе у ул. Милентија Поповића 32, (површина  простора 55, м2), у просторијама 18 месних заједница на 
територији Градске општине Нови Београд (површина 2.516,07,м2) и у просторијама Новобеоградске културне 
мреже у улици Јурија Гагарина 221 (површина 496,04м2), за потребе Градске општине Нови Београд.Јавна 
набавка се спроводи у отвореном поступку број конкурсне документације: VII-404-1/2013-39 од  
18.04.2013.предузеће „Телус“Београд улица Палмотићева број 2. дана  30.05.2013.поднео је захтев  за 
појашњење како следи: 

       1. Да ли је неопходно на књиговодственој картици означити на неки начин     опрему са списка из тачке 2.3. 
са стр. 12/50 конкурсне документације? 

Одговор наручиоца: 

Понуђач на књиговодственој картици  коју прилаже , може фломастером да означи опрему са списка из тачке 
2.3. 

       2. Да ли је у питању техничка грешка навод „члан 44 став 2.така 7 ЗЈН“ који је наведен под тачком 2.4. на 
страни 13/50 конкурсн документације с обзиром  на ЗЈН по којем се предметни поступак спроводи? 

Одговор наручиоца 

Наручилац брише речи „члан 44 став 2.така 7 ЗЈН“.  

      3. Да ли наручилац захтева да износ писма о намерама како стоји у тачки 4.8. на стр. 18/50 конкурсне 
документације буде 1% од вредности уговора на годишњем нивоу СА или БЕЗ обрачунатог ПДВ-а? 

Одговор начучиоца: 

Наручилац жели да износ писма о намерама банке  буде 1% од вредности уговора на годишњем нивоу без  
ПДВ-а. 

     4. Да ли наручилац захтева да писмо о намерама мора стриктно да важи 60 дана од дана отварања понуде 
или овај рок може бити дужи од наведеног рока? 

Одговор наручиоца 

Наручилац  жели да писмо о намерама банке  мора стриктно да важи 60 дана од дана отварања понуде. 

    5. С обзиром да наручилац на више места у конкурсној документацији помиње укупне приходе које ће 
утврдити из увида у биланс Стања и Биланс Успеха понуђача молимо Вас да нам дате одговор да ли је 
понуђач у обавези да достави неки од релевантних доказа из којих се могу утврдити приходи понуђача у 2010, 
2011, 2012 години (нпр.БОН ЈН, Биланс Стања и Биланс Успеха...)? 



Одговор Наручиоца  
 
Биланс Стања и Биланс Успеха.понуђач није дужан да достави јер су   јавно доступни на интернет страни 
Агенције за привредне регистре. 
 
   6. На који начин понуђач означава у својој понуди податке о подизвођачу и учеснику у заједничкој понуди у 
редовима који се односе на исте, уколико понуђач наступа самостално тј. да ли исте редове попуњава и на 
који начин? 

Одговор наручиоца : 
 
У образцу понуде понуђач  колоне  „Понуђач је извршење јавне набавке поверио подизвођачу/или 
подизвођачима“ и“ Заједничку понуду подноси група понуђача“ прецртавају у случају да понуђач не наступа са 
подизвођаћем или у групи понуђача. 

   7.. Да ли у Члану 1 Модела уговора Понуђач уписује свој број и датум понуде с обзиром да стоји став из 
усвојене понуде понуђача? 

Одговор наручиоца: 

Наручилац може да закључи  уговор са понуђачем чија је понуда усвојена  па тај термин мора да стоји у 
моделу уговора.Понуђач уписује број и датум понуде у члану 1.Модела уговора. 

  8. У вези са чланом 8 Модела уговора да ли је наручилац начинио техничку грешку наводећи следеће: „Има 
право да реализује меницу   као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза“ с обзиром да је предвиђена 
банкарска гаранција за добро извршење посла као средство финансијског обезбеђења?“ 

Одговор наручиоца 

Наручилац у члану 8.модела уговора брише речи “меница као “. 

9. Молимо вас да нам дате одговор у вези са ставом наручиоца датог у последњем ставу члана 12 Модела 
уговора, да се цена на може мењати за све време трајања Уговора, а у вези са минималном ценом рада и 
ускађивањем ове цене коју прописује Социјално-економски савет Републике Србије, имајући у виду чињенице 
да је калкулација цена рађена у складу са минималном ценом рада у тренутку подношења понуда? 

Одговор наручиоца : 

Цена се не може мењати за све време  трајања уговора. 

10. Да ли наручилаца дозвољава да се банкарска гаранција за добро извршење посла достави након 
закључења уговора у року до седам дана од достављања уговора на потпис  и оверу с обзиром да је за 
издавање исте потребно одређено време и неопходно је примерак закљученог уговора доставити пословној 
банци понуђача ради израде исте? 

Одговор Наручиоца 

Наручилац закључује уговор са најповољнијим понуђачем у року од осам дана од дана  протека рока за 
подношење захтева за заштиту права,тако да избрани понуђач има времена да у овом року прибави банкарску 
гаранцију, те да  на дан закључивања уговора банка  само изда банкарску гаранцију. 

11. Уколико понуђач не доставља доказе навођењем интернет странице, да ли је довољно да образац прилог 
бр.11 само прецрта дијагонално или је потребно и да исти означи печатом у доњем десном углу и потпише? 

Одговор наручиоца: 

Довољно је да само  да дијагонално прецртате образац прилог бр.11. 



 

12. У вези са прилозима 17, 18, 19, да ли понуђач уколико не мења нити допуњује нити опозива понуду поред 
тога што прецртава дијагонално обрасце, да ли исте оверава печатом и парафом у доњем десном углу? 

Одговор наручиоца 

Понуђач који не мења нити допуњује нити опозива понуду, образце број  17,18,19  само дијагонално 
прецртава. 

13. На који начин понуђач који самостално наступа означава образац учешће подизвођача прилог бр. 20? 

Одговор наручиоца : 

Понуђач који самостално наступа означава образац учешће подизвођача прилог бр. 20 тако што га 
дијагонално прецрта. 

14. Да ли наручилац у обрасцу прилог бр.21 под бројем ЈН подразумева број VII-404-2/2013-39 од 
10.05..2013.године? 

Одговор наручиоца: 

У образцу прилог број 21.под бројем јавне набавке подразумева број број VII-404-2/2013-39 од 
18.04.2013.године . 

 

                                                                                                                           Председник Комисије 

                                                                                                                       ___________________ 

                                                                                                                              Ђорђе   Попац  

 


