РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Пландиште, ул. Војводе Путника 38
Брoj: 4-104/2017-IV-01
Датум 24.04.2017. године
Предмет: Обавештење о додатним питањима
У складу са чл. 63 став 2 и 3 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо све понуђаче о додатним питањима понуђача и
одговорима у вези јавне набавке услуга – Услуге пољозаштите организовањем
пољочуварске службе на територији општине Пландиште и физичко обезбеђење у
Установама на територији Општине Пландиште, ЈНМВ 9/2017, интерни број
Одговори ће такође бити објављени на сајту Портала
http://portal.ujn.gov.rs/, и Наручиоца http://plandiste-opstina.rs/

за

Јавне

набавке

Питање 1:
Да ли је за рад пољочуварске службе за које захтевате 8 извршилаца и 1 шефа
пољочуварске службе потребно укупно 9 извршилаца?
Одговор :
Потребно је укупно 9 извршилаца.
Питање 2: Како да 1 извршилац- пољочувар у једној смени обавља посао редовног
обезбеђења на целој површини атара на око 34000 ха?
Одговор:
Наведени су описи послова, није постојала могућност за обезбеђење већих средстава а
самим тим и за повећање броја ангажованих извршилаца.
Питање 3 : Како сте мислили да 1 извршилац у исто време обезбеђује 3 различита објекта
радним данима и да ли је то додатни извршилац на ових претходних 9 извршилаца што би
значило да их је потребно укупно 10?
Одговор:
То није додатни извршилац, тако да је потребно укупно 9 извршилаца. Извршилац би у
току радног времена обилазио наведене објекте у складу са потребама , јер се налазе у
близини.
Питање 4: Колико додатних извршилаца мора да обезбеди понуђач за мобилно
обезбеђење патролне екипе?

Одговор:
4 извршиоца за период од 24 часа.
Питање 5 : Да ли извршиоци који буду ангажовани за мобилно обезбеђење- патролне
екипе не могу бити ангажовани више од 100 радних сати по месецу, што би значило да се
за период од 8 месеци могу бити ангажовани максимално 800 радних сати?
Одговор:
Да, максимално 800 радних сати.
Питање 6:
Како сте мислили да један извршилац у периоду појачаних радова, код скидања усева, у
периоду од 2 месеца врши обезбеђење 24 сата? Ово није ни физички могуће а и суптотно је
законом о раду.
Одговор:
Потребан је један извршилац по смени, односно потребно је 4 извршиоца за период од 24
часа.
Питање 7 :
Колики је укупан број извршилаца које понуђач мора да обезбеди за све напред наведене
послове имајући у виду напред наведене нелогичности?
Одговор:
Потребно је укупно 9 редовних и 8 додатних извршиоца.
Питање 8 :
На основу напред наведеног мишљења Управе за јавне набавке као и ставова Републичке
комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки молимо вас да одредите
оквирне количине радних сати на месечном нивоу за сваку појединачну услугу и у скаладу
са истим измените конкурсну документацију( Образац структуре цене, Образац понуде као
и члан 4.став 1 модела уговора) и продужите рок за подношење понуда како би понуде
понуђача биле упоредиве приликом примене критеријума „најнижа понудђена цена“
Одговор:
Количина радних сати на месечном нивоу за редовно обезбеђење- пољочуварска служба је
720 h, за физичко обезбеђење од 7-16 часова у установама општине Пландиште је 176
часова, за мобилно обезбеђење 100 часова и ванредно обезбеђење, које траје 2 месеца 720
часова месечно.
У складу са Законом о приватном обезбеђењу сви привредни субјекти који обављају
делатност ппиватног обезбеђења морају имати лиценцу за вршење послова физичкотехничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним
скуповима и другим местима окупљања грађана а коју издаје Министарство унутрашњих
послова
Питање 9 : Да ли ћете у складу са напред наведеним изменити конкурсну документацију
и продужити рок за подношење понуда?

Одговор:
Биће измењена конкурсна документација, додаће се члан 75.став 1, тачка 5.
Питање 10 :
Да ли су у питању путничка возила? Ако нису молим вас да наведете која возила понуђач
мора да поседује и у складу са тим измените конкурсну документацију и продужите рок за
достављање понуда.
Одговор:
У питању су путничка возила.
Питање 11 :
Да ли возила која су основна средства а не опрема како сте навели, могу бити узета на
лизинг с обзиром да наводите да се доставља Уговор о лизингу и да за свако од наведених
возила се доставља доказ о власништву.
Одговор:
Возила могу бити узета на лизинг, а све је прецизно већ наведено на страни 9 конкурсне
документације.
На страни 8 конк.документације у оквиру одељка Услови за учешће....у оквиру додатних
услова у погледу финансијског капацитета захтевате да понуђач није пословао са губитком
у пословној 2015 и 2016.години Као доказ захтевате: Образац БОН ЈН за 2016. Годину,
издат од стране АПР-а....
Чланом 76.Закона о јаним набавкама дефинаисно је да наручилац може дефинисати
додатне услове у погледу финансијског, пословног, техничког, и кадровског капацитета
увек када је потребно имајући у виду предмет јавне набавке. Предмет јавне набавке није
такав да захтева позитивно финансијско пословање, већ се способност извршавања
предмета набавке доказује кроз потврде лиценце и уверења достављена кроз списак
обавезних и додатних услова у погледу пословног капацитета. Такође, наручилац има
могућност да захтева и дефинише тип и врсту средства обезбеђења којим се гарантује
озбиљност понуде што у овом случају Наручилац и тражи. За добро извршење посла
Наручилац такође захтева средство обезбеђења. Имајући све наведено у виду сматрамо да
је захтев наведеног додатног услова неоснован и није у логичкој вези са предметом
набавке.
Питање 12:
Да ли ћете уклонити наведени услов финансијског капацитета и у скалду са истим
изменити конкурснеу документацију и продужити рок за подношење понуда?
Одговор:
Биће уклоњен наведени услов фин.капацитета, и додат нови услов.
На страни 9 конк.докуменатације у оквиру одељка Услови за учешће..., у оквиру додатнох
услова у погледу кадровског капацитета захтевате да понуђач има минимум 15
ангажованих извршилаца на истим или сличним пословима.

Наиме, Законом о приватном обезбеђењу у члану 8. Наводи се да послове приватног
обезбеђења могу вршити правна лица , предузетници и физичка лица која имају лиценцу за
вршење послова приватног обезбеђења издау од стране Министарства унутрашњих
послова. Дужни сте да захтевате да се као доказ о испуњености наведеног услова доставе
лиценце за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда
на спртским приредбама, спортским приредбама и другим местима окупљања грађана а
сходно одредбама чалана 11 Закона о приватном обезбеђењу.
Питање 13 :
Да ли ћете уважити нашу примедбу и у складу са истом изменити конк.документацију и
продужити рок за подношење понуда?
Одговор:
Биће убачена Лиценца као доказ о испуњености наведеног услова.
Питање 14 :
Да ли под референтним наручиоцем подразумевате наручиоце у смислу члана 2 Закона о
јавним набавкама или мислите на све привредне субјекте?
Одговор:
Мисли се на све привредне субјекте.
Питање 15:
Када понуђачи достављају меницу за добро извршење посла?
Одговор:
Доставља се на дан закључења уговора, што је тачно и наведено на страни 17 конкурне
документације.
Питање 16 :
Да ли ћете прецизирати резервни критеријум жребања и у скалду са истим изменити
конк.документацију и продужити рок за подношење понуда?
Одговор:
Биће избрисан трећи критеријум.
Увидом у вашу конк.документацију увидели смо да иста не садржи укупан број страна
сходно одредбама члана 61.став 9 Закона о јавним набавкама па Вас молимо да извршите
исправку исте.
Питање 17 :
Да ли ћете изменити конк.документацију у складу са примедбом и продужити рок за
достављање понуда?
Одговор:
Биће измењена конкурсна документација и убачен број страна.

Питање 18:
Да ли наручилац уступа неку опрему потребну за пружање предметне услуге изабраном
понуђачу и коју? Молим вас да у складу са одговором измените конк.документацију и
продужите рок за подношење понуда уколико одговор буде позитиван?
Одговор:
Наручилац не уступа опрему за пружање предметне услуге.
Питање 19:
Да ли ће изабрани понуђач добити на коришћењ 2 Ладе Ниве и 3 мотора са којима
располаже наручилац и која су набављена за потребе пољочуварске службе? Молим вас да
у складу са одговором измените кон.документацију и продужите рок за подношење понуда
уколико одговор буде позитиван.
Одговор:
Изабрани понуђач ће добити на коришћење 2 Ладе Ниве и 3 мотора.
Питање 20 :
Уколико је одговор на претходно питање позитиван да ли у том случају понуђач сноси
трошкове горива за наведена возила или понуђач? Молим вас да у складу са одговором
измените конк.документацију и продужите рок за подношење понуда уколико одговор
буде позитиван.
Одговор:
Понуђач ће сносити трошкове горива.
На страни 34 дали сте модел уговора. Обавештавамо вас да исти не садржи све елементе
прописане чланом 20.Закон о приватном обезбеђењу.
Питање 21:
.
Да ли ћете ускладити елементе модела уговора у складу са чланом 20 .Закона о приватном
обезбеђењу'?
Одговор:
Биће усклађени елементи модела уговора у измењеној конкурсној документацији, у складу
са чланом 20 .Закона о приватном обезбеђењу.

Контакт особа је дипл. економиста Душица Босанкић, бр. тел: 013/ 861-033; e-mail:
dusica.bosankic@plandiste-opstina.rs.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Душица Босанкић, дипл.економиста с.р.

