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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке:
Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, број јавне набавке: 404-1224/18-17
Дана 30.05.2018. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним
појашњењем у вези са поступком јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења пословних
објеката РФЗО, број јавне набавке: 404-1-224/18-17, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питање:
„Молимо Вас за износе процењених вредности партија и укупно како би припремили
референце и средство финансијског обезбеђења у адекватном износу.
Да ли је и референце, као и средство обезбеђења, могуће припремити у укупном износу
партија за које се конкурише?“
Одговор:
Конкурсном документацијом, у делу Услови за учешће и доказивање испуњености услова,
тачка 6., стр. 11/41, наведено је да је потребно да понуђач располаже неопходним пословним
капацитетом. Понуђач је у обавези да достави Потврду/референцу на обрасцу бр. 9, стр. 35/41
Конкурсне документације, којом доказује испуњеност наведеног услова. У оквиру Обрасца бр. 9. није
предвиђено навођење вредности уговора које је понуђач закључивао при пружању услуге физичкотехничког обезбеђења са другим Наручиоцима.
Понуђачи нису у обавези да уз понуду доставе бланко соло меницу као средство обезбеђења
за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, већ изабрани
понуђач исто средство обезбеђења доставља при потписивању самог уговора са Наручиоцем, у
складу са тачком 14. Упутства понуђачима како да сачине понуду, стр. 18/41 Конкурсне
документације.
Наручилац није дужан да објави процењену вредност предметне јавне набавке, у складу са
чланом 61. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), те
Комисија за предметну јавну набавку остаје при наводима датим у Конкурсној документацији.
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