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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 
поступку јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за период 
од 12 месеци, редни број набавке: 404-1-215/14-92 
 

Захтевом број 08/3 број 404-1-76/14-18 од 10.11.2014. године, заинтересовано лице обратило 
се за појашњењем у поступку јавне набавке услуге одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, 
за период од 12 месеци, редни број набавке: 404-1-215/14-92, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 
  

Питањe бр. 1: 
 „На страни 8/47 конкурсне документације као средство обезбеђења за озбиљност понуде 
захтевате да понуђачи приложе бланко меницу, менично овлашћење у висини од 2% од вредности 
достављене понуде. Интересује нас да ли се износ меничног овлашћења 2% од вредности 
достављене понуде односи на годишњу вредност са или без ПДВ-а?“ 
  
 Одговор бр. 1: 
 Менично овлашћење се доставља са назначеним износом од 2% од укупне вредности понуде 
без ПДВ-а, како је и наведено на страни 8/47КД. 
   

Питање бр. 2: 
 „Уколико понуђач подноси понуду за више партија да ли минималан технички капацитет 
представља збир свих појединачних капацитета за сваку партију понаособ?“ 
 

Одговор бр. 2: 
 У случају да понуђач подноси понуду за више партија, технички капацитет, услов 2, 
подразумева збих појединачних техничких капацитета за сваку партију посебно. 

  

 Питање бр. 3: 

 „Да ли понуђач који наступа самостално треба да достави образац број 1.1 Подаци о понуђачу 
у заједничкој понуди, образац 1.2 Подаци о подизвођачу и образац број 2. учешће подизвођача и 
уколико је потребно да ли исти на неки начин мора бити означен?“ 
  
 Одговор бр. 3: 
 Понуђач који подноси понуду самостално није у обавези да достави образац број 1.1 - подаци 
о понуђачу у заједничкој понуди, образац број 1.2 -подаци о подизвођачу и образац број 2 - учешће 
подизвођача. 
 
 Питање бр. 4: 
 „На који начин понуђачи доказују да су регистровани у регистру понуђача у складу са чланом 
78.?“ 
 

Одговор бр. 4: 
Да је регистрован у регистру понуђача, понуђач може доказати Решењем АПР-а о упису у 

регистар понуђача или изјавом на сопственом обрасцу са навођењем интернет адресе где су наведни 
подаци јавно доступни, у складу са чланом 79. став 4. ЗЈН. 

 
Питање бр. 5: 
„Молим вас да нам појасните доказ услова финансијског капацитета – извештај о Бонитету за 

јавне набавке, да ли исти мора бити издат после објављивања јавног позива на порталу јавних 
набавки?“ 
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 Одговор бр. 5: 

 Извештај о бонитету, образац БОН-ЈН, не мора бити издат после објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке. 

 

 Питање бр. 6: 

 „Да ли наручилац у вези за испуњењем техничког капацитета где захтева да понуђач поседује 
једно доставно возило мисли на теретно возило с обзиром да закон о саобраћају не познаје термин 
доставно возило?“ 
 

 Одговор бр. 6: 
 Термин доставно возило не подразумева само теретно возило већ свако возило чијом 
употребом понуђач може испунити своју обавезу. 
 

 Питање бр. 7: 

„Да ли понуђачи уз понуду достављају неки доказ (нпр. изјава на сопственом меморандуму) да 
ће поштовати техничке стандарде приступачности за особе за инвалидитетом, у складу са општом 
напоменом на страни 15/47 конкурсне документације?“ 

 

 Одговор бр. 7: 
Конкурсном документацијом није предвиђено достављање доказа (изјаве) да ће понуђач 

поштовати техничке стандарде приступачности за особе за инвалидитетом, и понуђач није у обавези 
да исти достави. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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