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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Број: 3-Н 500-404-01-00301/15-15007/5
28.04.2015. године
Предмет: Појашњење конкурсне документације број 3-Н 500-404-01-00301/15-15007/4 за јавну
набавку услуга - чишћења пословних просторија за коју понуђач обезбеђује опрему и материјал за
пружање услуга, за потребе Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења за
материјалне ресурсе Ниш, са припадајућим организационим јединицама (филијалама и
експозитурама), за временски период од 2 године од момента потписивања уговора.
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним
набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга чишћења пословних
просторија за коју понуђач обезбеђује опрему и материјал за пружање услуга, за потребе
Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, са
припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), за временски период од 2
године од момента потписивања уговора, по партијама у отвореном поступку.
Појашњења/одговори на постављена питања:
1 Да ли је обавезан обилазак објекта?
Није обавезан обилазак, већ је само дата могућност.
На страни 8/104 конкурсне документације стоји: Понуђачима да могу разгледати пословни
простор уз присуство овлашћених представника Наручиоца, како би дали што објективнију цену
2. Страна 8 конкурсне документације, наводите да је додатни услов за учешће кадровски капацитет,
док на страни 11 наводите да је у питању пословни капацитет. Да ли је у питању грешка? Молимо
вас да прецизирате додатне услове?
Направљена је техничка грешка на страни 8 под тачком 1.2. у којој пише: „Додатни услов у
складу са чланом 76. ЗЈН за учешће у предметном поступку јавне набавке односи се на кадровски
капацитет, који понуђачи морају да испуне за сваку партију посебно“ а треба да пише: „Додатни
услов у складу са чланом 76. ЗЈН за учешће у предметном поступку јавне набавке односи се на
пословни капацитет, који понуђачи морају да испуне за сваку партију посебно“
3. Уколико понуђач подноси понуду за све четири партије, да ли је довољно да достави једну
референцу која је већа од захтеваног збира за све четири партије?
На страни 11/104 конкурсне документације стоји: Напомена: референтна листа се поднесе
збирно и то у зависности за које партије понуђач подноси понуде. На пример ако се подносе понуде
за партије 1 и 2 износ на референтној листи и приложеним потврдама мора да буде најмање
15.000.000,00 динара без пдв-а, (11.000.000,00 + 4.000.000,00), ако се подносе понуде за партије 2, 3 и
4 износ на референтној листи и приложеним потврдама мора да буде најмање 14.100.000,00 динара
без пдв-а (4.000.000,00 + 3.300.000,00 + 6.800.000,00).....
4. Ако понуђач подносе понуду за све четири партије, да ли може да достави једну меницу за
озбиљност понуде, или је неопходно да буду четири?
На страни 18/104 конкурсне документације стоји: Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично

овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а у овом
случају од процењене вредности и то за сваку партију посебно
5. Да ли можете да дефинишете неки минимални број извршиоца који захтевате и радно време, како
би понуђачи могли што прецизније да срачунају трошкове, јер није исто да ли је извршилац
ангажован 3, 4 или 8 сати?
На страни 7/104 конкурсне документације стоји: Радно време за пружање предметних услуга
је након истека радног времена (углавном после 15 часова)
Предметну услугу наручилац плаћа no 1 м2 пословног простора тако да је понуђачима
остављена могућност колико извршиоца ће ангажовати као и време ангажовања. Напомињемо да све
услуге наведне у конкурсној документацији морају бити уредно извршаване.
6. У Моделу уговора, под II између осталог стоји и да „обавезе по уговору о ЈН које ће доспевати
почев од 01.01.2015 “да ли је у питању грешка?
Направљена је техничка грешка у моделу уговора на странама 60/104, 64/104, 68/104, 72/104
под тачком II у којој пише: „Обавезе по уговору о ЈН које ће доспевати почев од 01.01.2015. године
па надаље“ а треба да пише: „Обавезе по уговору о ЈН које ће доспевати почев о д __________ .2015.
године па надаље“
7. Да ли се Образац 12, Менично овлашћење за озбиљност понуде доставља на меморандуму или на
обрасцу из конкурсне документације?
На страни 18/104 конкурсне документације стоји Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде
без ПДВ-а у овом случају од процењене вредности и то за сваку партију посебно. Менично
овлашћење се доставља на обрасцу из конкурсне документације
8. Образац 14, да ли се после речи „број“ уписује број јавне набавке или нешто друго?
Уписије се број јавне набавке 3-Н
9. Да ли се образац 15 доставља уз понуду, или је то само форма меничног овлашћења које треба да
достави изабрани понуђач приликом закључења уговора?
На страни 19/104 конкурсне документације стоји: Б. Понуђач/и коме буде додељен уговор на
име финансијског обезбеђења «за добро извршење посла» обавезан је да приликом потписивања
уговора за сваку партију посебно преда Наручиоцу сопствену «соло» меницу потписану од стране
овлашћеног лица и «оверену» печатом, регистровану код банке, а која се може попунити на износ
10% вредности уговора без ПДВ-а, тј. процењене вредности за конкретну партију. Образац 15 се не
доставља уз понуду.

Комисија наручиоца:

