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Предмет: Oдговори на питања у отвореном поступку јавне набавке број 1.2.20/18
У току рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке - Услуге
уређења, санације, затварања и рекултивације депоније јаловине из топионице у Зајачи,
дана 17.10.2018. године, заинтересованo лицe je поставило питања на која је Наручилац
одговорио на следећи начин:
Питање 1:
Питање је везано за испуњеност додатних услова везан за кадровски капацитет и гласи:
Навели сте да је понуђач дужан да достави 25 радника грађевинске струке, пошто нисте
прецизније дефинисали који су то све радници, нас занима пошто има механизације за
коју је потребно да њоме управљају квалификовани руковаоци да ли и њих да уврстимо
у тих 25 радника грађевинске струке?
Одговор на питањe 1:
Возачи грађевинске механизације могу се сврстати у потребних 25 радника грађевинске
струке ако поседују диплому руковаоца грађевинском механизацијом коју су стекли у
одговарајућој средњој школи грађевинске струке.
Питање 2:
У поглављу IV Упутство понуђачима како да сачине понуду под тачком бр. 12
Средства финансијског обезбеђења пише:
Наручилац у предметној јавној набавци као средство финансијског обезбеђења тражи:
- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај
авансног плаћања;
-Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење
посла;

- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање
грешака у гарантном року
Овом документацијом се не тражи достава банкарске гаранције за озбиљност понуде
већ само писма?
Одговор на питањe 2:
Добро сте разумели да се не тражи банкарска гаранција за озбиљност понуде, већ се за
предметну јавну набавку уз понуду достављају три писма о намерама банке која сте и
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навели у свом питању, а приликом закључења уговора изабрани понуђач мора да
достави (у року од 8 дана од дана закључења уговора) оригинал банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања и оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року доставља се у тренутку
примопредаје предмета уговора на основу записника о примопредаји предмета уговора.
Питање 3:
Питање је везано за испуњеност додатних услова везан за неопходни пословни
капацитет:
Доказ потврда наручиоца/корисника за сваки достављени уговор, да ли може бити на
обрасцу из неке друге тендерске документације пријављена раније, наравно која
садржи све потребне податке која прати уговор?
Одговор на питањe 3:
Суштина код доказивања додатних услова јесте да се докаже испуњеност траженог
услова на начин на који је постављен. Наручилац сматра пожељним да понуђачи
доставе доказе како је и тражено конкурсном документацијом, међутим тумачењем
одредбе члана 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама посматра се да ли је
услов суштински испуњен, тако да се може доставити и други доказ ако се из њега
неспорно види да је услов испуњен у свему како га је наручилац дефинисао
предметном конкурсном документацијом за јавну набавку Услуга уређења, санације,
затварања и рекултивације депоније јаловине из топионице у Зајачи, односно како је
наведено на страници 19. конкурсне документације – пословни капацитет под тачком
1).
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