Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића 27
Број: 2/418
Датум: 18.05.2018. године
Предмет: II ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ БРОЈ ДУ-ЈНМВ-6/18
На основу дописа-захтева „заинтересованих лица“, упућених наручиоцу путем
електронске поште дана 16. и 17.05.2018. године, у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), дајемо појашњењe
и тражене додатне информације у вези конкурсне документације јавне набавке добара
број ДУ-ЈНМВ-6/18 – Видео надзор у објектима ученичких домова.
1.Питање:
„Molim Vas pojašnjenje u vezi sa JNMV-6/18-Video nadzor u objektima učeničkih domova
1) U odeljku IV-2 pod 2.1 na strani 10 kao dokaz tražite
- da se popuni Referenc lista na Obrascu 6.7. tog obrasca u Konkursnoj dokumentaciji nema ?!
- potvrde referentnih kupaca, Obrazac 6.8. Takođe tog obrasca u Konkursnoj dokumentaciji nema ?!“
1.Одговор:
Грешка начињена у конкурсној документацији у вези са захтевом за достављање наведених
доказа, тј. образаца, исправљена је у I „Измени и допуни конкурсне документације“,
објављеној 17.05.2018.године на Порталу јавних набавки и нашој интернет страници.
Изјава-референц листа се доставља на сопственом меморандуму (понуђача) оверена и
потписана од стране овлашћеног лица, а Потврде за извршене послове („Образац 6.8“)
у објављеној „I Измени и допуни конкурсне документације“ није предвиђен као доказ
за захтевани неопходан пословни капацитет понуђача.
2.Питање:
„U odeljku IV-2 pod 3.1 na strani 10 kao dokaz da ponuđač raspolaže sa min 2 vozila .
- da li se to dokazuje kopletno sa:
1) Kopijom popisne liste .......
2) Elektronski očitanim izvodom iz saobračajne dozvole...
3) Kopijom važeće polise
ili je dovoljno dostaviti samo jedan od ovih dokaza ?“
2.Одговор:
Потребно је доставити све доказе за испуњеност неопходног техничког капацитета понуђача
како је захтевано у конкурсној документацији у табели 4.2.:
„-копијом пописне листе на дан 31.12.2017.г.(са маркером означеном позицијом
захтеваних возила), или копијом рачуна/уговора о куповини ако су возила набављена
после 31.12.2017.године, или копијом уговора о закупу / најму / лизингу возила,
- електронски очитаним изводом из саобраћајне дозволе возила и
- копијом важеће полисе осигурања од аутоодговорности..“
3.Питање:
„U odeljku IV-2 pod 4 na strani 10 kao dokaz da ponuđač ima najmanje tri zaposlena :
- da li se umesto kopije ugovora i kopije radnih knjižica može kao dokaz priložiti Obrazac M (MA) - Potvrda o podnetoj prijavi, promeni i odjavi na obavezno socijalno osiguranje.“
3.Одговор:
У складу са предвиђеним начином доказивања испуњености услова за неопходан кадровски
капацитет понуђача у Табели 4.2., који у вези са постављеним питањем гласи: „- Копијом

уговора о раду и копијом радних књижица за запослене на неодређено и/или одређено
време или други одговарајући доказ у складу са Законом о раду“, а на основу наведене
одредбе „или други одговарајући доказ у складу са Законом о раду“, може се од стране
понуђача доказати и достављањем у понуди копије Обрасца М (М-А) - Потврда о
поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање.“
4.Питање:
„Na strani 10/44 konkursne dokumentacije traže se kopije dokumenata kojima se dokazuje
ispunjenost dodatnih uslova. Na strani 12/44 traže se originali ili overene kopije originala
navedenih dokaza.
1. Da li su potrebne kopije ili originali dokumenata?
2. Koje tačno dokumente koji dokazuju ispunjenost dodatnih uslova treba predati u originalu (
overenoj kopiji )? Rok za predaju ponuda je suviše kratak za pribavljanje originala svih
dokumenata, konkretno proizvođač opreme je inostrani i pristizanje originala ovlašćenja ne
može biti u traženom roku.
4.Одговор:
Сви докази за испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75 и 76 Закона о јавним
набавкама који су наведени у конкурсној документацији, како је и назначено, могу зе
достављати у форми копија (фотокопија) оригинала.
У складу са одредбама члана 79, став 2. и 3.ЗЈН о начину достављања доказа и у поступку
јавне набавке мале вредности наручилац није дужан, али има могућност (што је
наведено у конкурсној документацији), да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења
одлуке о додели уговора, затражи од понуђача на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа и у случају да је понуђач доставио изјаву из члана 77.став 4. (која је
предвиђена и предметном конкурсном документацијом као начин доказивања испуњености
обавезних услова понуђача из члана 75.став 1,тачке од 1) до 4), осим ако је понуђач уписан у
регистар понуђача када није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75.тачке 1) до 4). Предвиђену копију доказа о испуњености обавезног услова из члана
75.,став 1.,тачка 5. ЗЈН „да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом“ која је у
конкурсној документацији наведена у Табели IV-1, као тачка 4., понуђачи су дужни да
доставе у својој понуди приликом њеног подношења.
5.Питање:
„Ko izdaje Sertifikat za servisere kao dokaz njihove stručnosti?“
5.Одговор:
Сертификати за сервисере као доказ њихове стручности треба да су издати од произвођача.
6.Питање:
„Na strani 10/44 traže se popunjeni i overeni obrasci - Referentna lista na obrascu 6.7 i referentna
potvrda na obrascu 6.8. Obrasci pod tim brojevima su Izjava o nezavisnoj ponudi i Izjava o
obilasku lokacija.
Molimo Naručioca da postavi tražene dokumente, koji nisu sastavni deo ove konkursne
dokumentacije.“
6.Одговор:
Одговор на ово питање дато је у одговору на питање број 1. овог појашњења другог
„заинтересованог лица“ и у вези са тим већ је извршена „I „Измена и допуна конкурсне
документације“, објављена 17.05.2018.године на Порталу јавних набавки и нашој интернет
страници.

7.Питање:
„Na strani 7/44 piše da je adresa doma „Aleksa Dejović’’ Hajduk Stanka 2, a na stranama 29/44 i
31/44 da je adresa Radoja Domanovića 27.
Koja je prava adresa doma ‘’Aleksa Dejović’’?“
7.Одговор:
Адреса дома „Алекса Дејовић“ је ул.“Хајдук Станка“ број 2 у Београду.
8.Питање:
„Da li naručilac ima Projekat tehničke zaštite za svaki objekat? Da li Naručilac ima Akt o proceni
rizika?“ U koju kategoriju spadaju objekti naručioca?“
8.Одговор:
Наручилац нема Пројекте техничке заштите за домове, ни Акт о процени ризика.У вези са
постављеним питањем, у већ поменутој „I Измени и допуни конкурсне документације“,
објављеној 17.05.2018.године на Порталу јавних набавки и интернет страници, извршене су
одговарајуће измене у „техничкој спецификацији“ и код захтеваних обавезних услова за
понуђаче.
Категоризација објеката ученичких домова, у којима ће се инсталирати видео надзор,
извршиће се приликом израде предвиђеног „Акта о процени ризика“ од стране изабраног
понуђача/добављача са којим ће наручилац закључити уговор у предметном поступку јавне
набавке.
9.Питање:
„Na strani 9/44 komkursne dokumentacije, pod tačkom 4 naveli ste:
“Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом”.
Kao dokaz naveli ste:
“За реализацију предметне јавне набавке није прописана посебна дозвола”.
U skladu sa odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju za realizaciju Sistema tehničke zaštite
može se angažovati pravno lice i preduzetnik koji poseduje odgovarajuće licence za izvršenje tog
posla ( član 9 Zakona).
Molim Vas da u skladu sa odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju izvršite izmenu konkursne
dokumentacije i shodno tome pomerite rok za predaju ponuda.“
9.Одговор:
Одговор на ово постављено питање „заинтересованог лица“ дато је у одговору на
„1.Питање“, „I Појашњења конкурсне документације јавне набавке ДУ-ЈНМВ-6/18“,
објављеном на Порталу јавних набавки и нашој интернет страници дана 17.05.2018.године, у
вези са којим је, истог дана извршена и објављена „I Измени и допуни конкурсне
документације“.
Дати одговори и појашњења на постављена питања, даном њиховог објављивања на
Порталу јавних набавки, постају саставни део конкурсне документације ДУ-ЈНМВ-6/18.
Комисија Наручиоца за јавну набавку
ДУ-ЈНМВ-6/18

