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Број: 05/12-10-4/2020
Датум: 03.07.2020. г.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1
На основу чл. 63. став 3. и 4. ЗЈН, а поводом питања које је Наручиоцу упућено од
стране заинтересованог лица путем електронске поште дана 02.07.2020.г. у 13:18 часова,
Комисија у законском року даје следећи одговор:
Цитирамо питање:
Ovim putem podnosimo Zахтев za dodatne informacije, odnosno pojašnjenje u vezi sa
pripremanjem ponude za Javnu nabavku br. ЈНМВ бр. 4/2020 - услуга обезбеђења
Средњошколски дом Нови Сад.
Naime u konkursnoj dokumentaciji predmetne javne nabavke u poglavlju IV „УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА“, u tački 5.4 ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА u podtački 2. a) „za
neophodan Poslovni kapacitet:“, kao zahtevani uslov naveden je:
„Референтна листа (Образац бр. 10., у поглављу VII) са потврдама референтних наручилаца
(Образац бр. 11., у поглављу VII) и копије уговора Понуђача са најмање 3 Наручилаца
васпитно-образовног типа о пружању услуга обезбеђења у 2019. години.“
U navedenom Obrazcu br. 11, Potvrda za reference na 30 strani konkursne dokumentacije,
trži se potvrda da je ponjuđač „u 2020. godini референтном наручиоцу извршио услуге
обезбеђења…“
Pitanje
Da li se tražene reference odnose na 2019. godinu kako je to navedeno na strani br. 11
konkursne dokumentacije ili se pak odnosi na 2020. godinu kako je to navedeno na 30
strani broj 30 predmetne konkursne dokumentacije?
U tom smislu tražimo ispravku Konkursne dokumentacije za Javnu nabavku br. 4/2020
– за набавку услуга обезбеђења у Средњошколском дому iz razloga kontradiktornosti delova
iste u vezi zahtevanih uslova navedenih na stranama broj 11 i 30.
ОДГОВОР:
Прегледом конкурсне документације утврђено је да је на страни 30. Конкурсне
документације, у Обрасцу 11 Потврда за референце, дошло до техничке грешке, јер је
грешком уместо године 2019. наведена година 2020., исправно би уместо наведеног
требало да стоји:
“У складу са чл.77. ЗЈН („Службени гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15) издаје се
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ПОТВРДА
да је понуђач

____________________________________________________ ,
[назив и седиште понуђача]
који подноси понуду у поступку ЈНМВ бр. 4/2020 – за набавку услуга обезбеђења у
Средњошколском дому Нови Сад, ул. Николајевска 1, Нови Сад, у 2019. години
референтном наручиоцу извршио услуге обезбеђења, да је услуге обезбеђења извршио у
уговореном року, обиму и квалитету, и да у року трајања уговора није било
рекламација на исто.“
На основу наведеног, Наручилац сматра да, по наведеном питању
заинтересованог лица, има основа за измену Конкурсне документације, а самим тим и
законског разлога за продужење рока за подношење понуда.
Следе измене и допуне Конкурсне документације и Обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ бр. 4/2020
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