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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Наручилац Град Сомбор доноси,

ИЗМЕНA И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Услугa обављања послова Обезбеђења и заштите- према Oдлуци о заштити пољопривредног
земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете,
на територији Града Сомбора
ЈН 404-105/2016-IХ

Питања:
ПИТАЊЕ 1: Да ли понуђачи морају да докажу да имају радно ангажовано најмање 35 извршилаца са
радним искуством на пословима пољочуварске службе (минимум три месеца),од којих: свих 35 морају
да имају лиценцу за послове ФТО и од којих 1 одговорно лице има лиценцу за Ф ГО, од којих 5 лица
поред лиценце за ФТО мора имати и стручни испит за спровођење мера из заштите од пожара и од
којих 1 лице са VII степеном стручне спреме из заштите животне средине односно да ли је укупан број
извршилаца који је доказује 35?
Молимо Вае да прецизирате наведени услов и у складу са тим измените конкурсну документацију.
ПИТАЊЕ 2: Које тачно лиценце морају да имају 35 радно ангажованих извршилаца? Према Закону о
приватном обезбеђењу постоје више врста лиценци па Вас молимо да прецизираге наведени услов и да
у складу са тим измените конкурсну документацију.
ПИТАЊЕ 3: Молимо Вас да прецизирате термин „одговорног лица„ и коју лиценцу тражите да исти
поседује?
ПИТАЊЕ 4: На који начин се доказује радно искуство од 3 месеца?
ПИТАЊЕ 5: У члану 10 модела уговора уводите појам руководиоца пољочуварске службе са радним
искуством од 1 године а нигде у кадровском капацитету не захтевате да понуђач мора да има радно
ангажовано напред наведено лице. Да ли понуђач мора и за руководиоца пољочуварске службе да
доставља доказе? Молимо Вас да прецизирате наведени захтев и у складу са тим измените конкурсну
документацију.
2. Надаље, настрани 17а/64 наводите:
„Одложени доказ за одабраног Понуђача: потписан и оверен списак 35 извршилаца предвиђених за
реализацију предметне јавне набавке (име и презиме), предходно одобрен од сгране наручиоца, са
доказом о пребивалишту у насељу у ком ће бити ангажовани, одговарајуће лиценце, М обрасци за
запослена лица код понуђача, односно уговор о ангажовању код понуђача за лица ангажована ван
радног односа у сагласности са Законом о изменама и допунама Закона о раду („Сл. Гласник РС“
бр.75/2014). Из уговора о ангажовању лица ван радног односа мора бити јасно да је оно ангажованоза
време трајања радова из понуде. „

На страни 41/64 у Обрасцу број 6-Образац изјаве о кадровском капацитету између осталог тражите да
понуђач да изјаву;
,,....и изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се обавезујем да ћу на захтев
Наручиоца уколико будем одабрани Понуђач доставити Наручиоцу поред радника који ће вршити
послове руководиоца и списак 35 лица са пребивалиштем у насељу у ком ће бити ангажован, а пре
потписивања уговора, који ће бити ангажован и за предметну јавну набавку, а који нису осуђиван и,
против којих се не води кривични поступак, који су психо -физички способни за обављање предметних
послова.
Уз списак ћу доставити и фотокопије М-образаца као доказ да су пријављени на обавезно социјално
осигурање и уговоре о раду за сваког запосленог. Ангажованих 35 (тридесет пет) извршиоца пољочувара ће бити из насељен их места, која припадају катастарским општинама на којима се налазе
непокретности за које ће се обављати услуга обезбеђења и зашгите. Извршиоци испуњавају услов да су са
сталним пребивалиштем на територији месне заједнице на чијем подручју ће обављати предметне
послове. Број извршиоца по катастарским општинама је одређен уз сагласност Наручиоца
(Табела 1 из конкурсне документације). „
ПИТАЊЕ 6: Наводите као доказ између осталог, достављање уговора о раду за сваког
запосленог. Молимо Вас да измените наведени доказ у складу са са Законом о изменама и
допунама Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр.75/2014) и исти преформулииште у
достављање уговора о радном ангажовању и у складу са тим измените конкурсну
документацију.
На страни 58/64 у члану 10.Модела уговора између осталог, навели сте да:
„.Извршиоци испуњавају услов да су са сталним пребивалиштем на територији месне
заједнице на чијем подручју ће обављати предметне послове.,,
Скрећемо Вам пажну да Закон о јавним набавкама не познаје термин „Одложеног услова,,
већ термине обавезних и додатних услова за учествовање у предметном посгупку јавне
набавке а који су предвиђени чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама и да наручилац,
након што изврши стручну оцену понуде у складу са чланом 105. Закона о јавним
набавкама и одбије све неприхватљиве понуде у складу са чланом 106. Закона о јавним
набавкама, доноси Одлуку о додели уговора у складу са чланом 108. Закона о јавим
набавкама. Овако дефинисаним „одложеним условом,, извршили сте дискриминацију
понуђача и ограничили конкуренцију јер на овај начин понуду могу да поднесу само
понуђачи који живе и раде на територији Општине Сомбор и који су већ били ангажовани
на територији Општине Сомбор за предметне послове и тако стекли радно искуство од
минимум 3 месеца које захтевате у оквиру кадровског капацитета. На овај начин
прекршили сте одредбе члана 10. Закона о јавним набавкама и члана 12. Закона о јавним
набавкама.
Чланом 10. став 1. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке
омогући што је могуће већу конкуренцију.
Чланом 10. став 2. ЗЈН прописано је да наручилац не може да ограничи конкуренцију, а
посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке
неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских
услова, техничких спецификација и критеријума.
Чланом 12. став 1. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у свим фазама поступка
јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.
ПИТАЊЕ 7; Да ли ћете уклонити наведени захтев „Одложеног услова,, и у складу са истим
изменити конкурсну документацију како би иста била сачињена у складу са Законом
ојавним набавкама?

На страни 10/64 Одељка III Технички опис у тачки Ц) „Понуђач за реализацију
предметне јавне набавке мора, између осталог:
Ц2) Располагати средствима и опремом:
4. Мобилни телфон- 40 комада
5. ГПС уређај - 35 комада
3.

ЦЗ) Од чега је понуђач извршилац у обавези да прибави о свом трошку:
3. Мобилни телфон- 35 комада
4. ГПС уређај - 5 комада
На сграни 16/64 у делу додатних услова у тачки 1.Да располаже захтеваним техничким
капацитетом који, између осталог, обухвата следећа средства и опреме:
3. Мобилни телефон- 40 комада
5. ГПС уређај - 5 комада
На страни 59/64 у члану 11. Модела уговора наводите, између осталог, наводите да је
извршилац у обавези да о свом трошку прибави недостајаћа средства и опрему и то:
3. Мобилни телефон - 35 комада
4. ГПС уређај - 35 комада
ПИТАЊЕ 8: Колико тачно мобилних телефона и ГПС уређаја треба да обезбеди понуђач с
обзиром на наведене контрадикторности у конкурсној документацији? Молимо Вас да
прецизирате наведени услов и у складу са тим измените конкурсну документацију.
На страни 16/64 у делу додатних услова у тачки 1.Да располаже захтеваним техничким
капацитетом који, између осталог, обухвата:
- Минимум 5 возила
- Минимум 15 мотоцикала/бицикл са мотором Средства и опрема:
6. Мотоцикл/бицикл са мотором - 35 комада 13.
Возила- 5 комада
ПИТАЊЕ 9; Колико укупно возила и мотоцикла/бицикл са мотором понуђач треба да
доказује?
Молимо Вас да прецизирате наведени услов и у складу са тим измените конкурсну
документацију.
На страни 17/64 предвидели сте начин доказивања додатног услова о испуњености
техничког капацитета. Као доказ испуњености наведеног услова везаног за возила навели
сте да се уз Образац број 5 о располагању техничким капацитетом достављају и прилози
којима се доказује располагање техничким капацитетом и то:
- копија саобраћајне дозволе уколико су возила у власништву понуђача или копија
саобраћајне дозволе и уговора о закупу, уколико возила нису у власништву понуђача.
Уколико је издата нова саобраћајна дозвола треба је очитати и одштампати. За средства и
опрему се доставља оверена инвентарска листа.
ПИТАЊЕ 10: Да ли возила могу бити купљена на лизинг?
ПИТАЊЕ 11: Да ли се и за могоцикл/бицикл са мотором доставља очитана саобраћајна
дозвола или само за возила?
Молимо Вас да прецизирате наведени услов и у складу са тим измените конкурсну
документацију
4. На страни 17а) у оквиру додатних услова за учествовање у предметном поступку у тачки
3. наводите: „ Понуђач као доказ организационо-финансијског капацитета доставља доказ
да је реализовао минимум 1 уговор на пословима који су предмет јавне набавке, који није
мањи од 15.000.000,00 динара, а да је остварио промет на истоврсним пословима у
минималном изосу од 55.000.000,00 динара без пдв-а за период од 3 године (2013,2014. И
2015. годину).,,
Као доказ, између осталог, наводите да се достави попуњена референтна листа - Образац 3

(снисак три референтна уговора)...
У ставу 3 исте тачке, између осталог, наводите да минималан износ по уговору мора да
превазилази предвиђену вредност одређену за јавну набавку велике вредности
(15.000.000,00 без пдв-а).
У Обрасцу број 3- Референц листа пружених услуга на предметним пословима у периоду
2013-2015 година наводите да минималан износ по уговору мора да превазилази
предвиђену вредност одређену за јавну набавку велике вредности (15.000.000,00 без пдва), а збирне вредности по реализованим уговорима уписаним у референц листу за наведени
период морају бити минимум 55.000.000,00 без пдв-а. У истом обрасцу оставили сте 3
места да понуђачи упишу реализоване уговоре.
На страни 25/64 у тачки 17 Елементи критеријума и начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом као резервни критеријум сте одредили да ће у наведеној ситуацији бити
изабрана понуда понуђача који је понудио већи пословни капацитет презентован у
референц листи.
ПИТАЊЕ 12: Да ли понуђач мора да има најмање 1 (један) уговор на пословима који су
предмет јавне набавке, који није мањи од 15.000.000,00 динара или вредност сваког
уговора не може бити мања од 15.000.000,00 динара без пдв-а? Молимо Вас да прецизирате
наведени услов и у складу са тим измените конкурсну документацију.
ПИТАЊЕ 13: Колико уговора понуђачи треба да доставе с обзиром да сте навели се
достави попуњена референтна листа - Образац 3 (списак три референгна уговора) ?
Молимо Вас да прецизирате наведени услов и у складу са тим измените конкурсну
документацију.
ПИТАЊЕ 14: С обзиром да сте за резервни критеријум одредили већи пословни капацитет,
где понуђачи да упишу више референтних уговора, јер сте предвидели само 3 места без
могућности копирања обрасца број 3? Молимо Вас да прецизирате наведени услов и у
складу са тим измените конкурсну документацију.
ПИТАЊЕ 15: С обзиром да сте одредили као организационо- финансијски капацитет да је
понуђач остварио промет на истоврсним пословима у минималном износу од 55.000.000.00
без пдв-а за период од 3 године (2013,2014. и 2015. годину) а да је процењена вредност ове
јавне набавке 20.833.333,34 динара без пдв-а, зашто сте одредили напред наведени износ
који је већи од двоструког износа процењене вредности предмегне набавке што је
супротнон члану 77. став 2 тачка 1 Закона о јавним набавкама? Молимо Вас да ускладите
напред наведено са одредбама Закона о јавним набавкама и у складу са истим извршите
измену конкурсне документације.
На страни 18/64 у оквиру додатних услова за учествовање у предметном поступку у
тачки 4. наводите:„Понуђач као доказ пословног капацитета доставља биланс стања и
биланс успеха за претходне 3 године (2013,2014,2015). Доказује се: Извештај о бонитету
јавне набавке (образац БОН ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, а који мора да
садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3
године (2013,2014,2015) + доказ да није био у блокади.,,
5.

6.

ПИТАЊЕ 16: Шта понуђачи доказују достављањем биласа стања и биланса успеха за
наведени период односно обрасца БОН ЈН? Приликом одређивања додатних услова за
учествовање у предметном постпку Наручилац је дужан да прецизно наведе шта понуђач
мора да испуњава за предметну јавну набавку као и начин доказивања траженог услова, а
сходно одредбама члана 77. Закона о јавним набавкама. Молимо Вас да ускладите напред
наведено са одредбама Закона о јавним набавкама и у складу са истим извршите измену
конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 17: На који начин и за који период понуђачи треба да докажу да нису били у
блокади? Молимо Вас да прецизирате наведени услов и у складу са тим измените
конкурсну документацију.
На страни 18/64 у оквиру додатних услова за учествовање у предметном поступку у
тачки 5. наводите између осталог: „Понуђач испуњава одговарајуће стандарде квалитета и
лиценце;
-лиценца - решење за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине...,,
7.

ПИТАЊЕ 18: Коју тачно лиценцу тражите с обзиром да Закон о приватном обезбеђењу
предвиђа више лиценци? Молимо Вас да прецизирате наведени услов и у складу са тим
измените конкурсну документацију.
ПИТАЊЕ 19: Да ли лиценцу морају да поседују понуђачи као правна лица? Молимо Вас да
прецизирате наведени услов и у складу са тим измените конкурсну документацију.
8.
На страни 24/64 у тачки 12. у ставу 1 наводите да рок важења понуде не може биги
краћи од 60 дана од дана отварања понуда као и на страни 35/64 у оквиру описа јавне
набавке.
На страни 29/64 у тачки 32 наводиге да рок важења понуде изражен у броју дана од дана
отварања понуда не може бити краћи од 30 дана.
ПИТАЊЕ 20: Који је рок важења понуде? Молимо Вае да прецизирате наведени услов и у
складу са тим измените конкурсну документацију.
8.На страни 24/64 у тачки 13. подтачка 13.1 наводите да се доставл>а изјава о давању
гаранције за отклањање грешака у гарантном року и то на обрасцу број 10-0дложени доказ
за одабраног понуђача.
ПИТАЊЕ 21: С обзиром да је образац бр.10- обрзац изјаве о поштовању обавеза из члана
75.став 2 ЗЈН, који образац понуђачи да попуне у складу са напред наведеним? Молимо Вас
да прецизирате наведени услов и у складу са тим измените конкурсну документацију.
У ставу 2 исте тачке наводите да су понуђачи обавезни да уз понуду доставе обавезујуће
писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла која је
безусловна, на први позив наплатива, без права на приговор, на износ у динарима који
чини 10% уговорене вредности са обрачунатим ПДВ ом и периодом важења 30 дана дуже
по истеку уговора.
ПИТАЊЕ 22: С обзиром да је чланом 13. став 2 Правилника о обавезним елементима
конкурсне докментације и начину доказивања испуњености услова одређено да се средство
обезбеђења за озбиљност понуде, односно за извршење уговорне обавезе, може тражити у
изосу не већем од 10 % од вредности понуде без пдв-а односно уговора, а ви тражите
банкарску гаранцију за добро извршење посла која је безусловна, на први позив наплатива,
без права на приговор, на износ у динарима који чини 10% уговорене вредности са
обрачунатим ПДВ- ом и периодом важења 30 дана дуже по истеку уговора, да ли ћете
извршити измену конкурсне документације?
9.11а страни 35/64 у 36/64 у оквиру описа предмета набавке у тачки 4 -прилози понуде
наводите да се доставља изјава о достављању гаранције за добро извршење посла. У
обрасцу број 9- изјава за достављање гаранције за добро извршење посла између осталог
наводите да .... „да ће уколико буде изабран као најповољнији понуђач, а нре
погнисивања уговора доставити писмо о намерама банке о издавању банкарске
гаранније за добро извршење посла.,, На страни 58/64 у члану 9. Модела уговора у првом
ставу наводите да је Извршилац доставио Наручиоцу пре потписивања уговора писмо о
намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла....У другом ставу
истог члана наводите да се доставља и оригинал банкараска гаранција за добро извршење

посла. У члану 22. Модела уговора на страни 62/64 наводите исту ствар.
ПИТАЊЕ 23: С обзиром на напред навенене контрадикторности, која средства
финансијског обезбеђење понуђач доставља уз понуду а која средства финансијског
обезбеђења изабрани понуђач доставља приликом закључења уговора? Молимо Вас да
прецизирате наведени услов и у складу са тим измените конкурсну документацију.
10. На страни 33/64 Подаци о учеснику у заједничкој понуди у првој ставци наводите,,
адреса подизвођача,, и „статус подизвођача,,. Исто наводите и на страни 34/64.
ПИТАЊЕ 24: Да ли је Наручилац начинио грешку па је требало писати „ адреса учесника у заједничкој
понуди,, и „статус учесника у заједничкој понуди,,? Молимо Вас да исправите грешку и у складу са тим
измените конкурсну документацију.
11. На страни 63/64 навели сте образац потврде о обиласку терене као прилог 1. На страни 36/64 у
оквиру прилога уз понуду који се достављају, нигде нисте навели овај образац потврде. Надаље, у
Конкурсној документације нисте навели начин на који се може вршити обилазак терена, време у које се
може вршити ниги контакт особу којој се заинтересовани понуђач може обратити и која му треба
потписати наведени образац.
ПИТАЊЕ 25: Да ли ћете извршити измену конкурсне докуметације у овом делу и прецизирати начин и
време обиласка терена као и контакт особу?
12. На страни 60/64 у члану 13 став 2 модела уговора наводите да наручилац задржава право да
уколико у току трајања овог уговора дође до потребе за изменом броја извршилаца, у складу са
оквирним бројем сати за вршење услуге, односно уговорених сати рада обезбеђења, изврши корекцију
истих.
ПИТАЊЕ 26: С обзиром да нигде у конкурсној документацији нисте навели оквирни број сати за
пружање услуге која је предметјавне набавке (ни у обрасцу структуре цене), као и да сте конкурсном
документацијом већ одредили потребан број извршилаца, свако повећање и смањење броја извршилаца
утиче на формирање цене понуде, те Вас молимо да избришете овај став и у складу са истим извршите
измену конкурсне документације.
13. На страни 60/64 у члану 14 став 1 модела уговора наводите да се утврђује уговорна казна за
прекорачене уговореног рока извођења радова ....................
ПИТАЊЕ 27: С обзиром да сте рок пружања услуге сами одредили и он износи 12 месеци од
зашвучења уговора, сматрамо да је овај члан у потпуности непримењим за предметну набавку пружања
услуга (а не извођења радова). Да ли ће Наручилац избрисати овај члан и у складу са истим извршити
измену конкурсне документације?
14. На страни 61/64 члан 16. Модела уговора потпуно јс непримењив на предметну јавну набавку с
обзиром да су у питању услуге а не радови како наводите у наведеном члану.
ПИТАЊЕ 28: Да ли ће Наручилац избрисати овај члан и у складу са истим извршити измену конкурсне
документације?
На страни 61/64 у члану 19. Модела уговора наводите, између осталог, да се на међусобне односе који
нису регулисани овим уговором примењују одредбе Закона о планирању и изградњи, посебних узанси
о грађењу.
ПИТАЊЕ 29: На који део предмегне јавне набавке се примењује наведени Закон и узансе? Да ли
ће Наручилац изменити овај члан и у складу са истим извршити измену конкурсне
документације?

Одговори:
ПИТАЊЕ 1: Понуђачи морају да докажу да имају радно ангажовано најмање 35 извршилаца са
радним искуством на пословима пољочуварске службе ( у тај број су урачунати и једно одговорно
лице са Лиценцом за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја или Лиценцом
за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења - са оружјем или Уверење о
положеном стручном испиту пред комисијом МУП-а Р.Србије ( што је један од услова за добијање
Лиценце и тренутне немогућности МУП-а да у предвиђеном законском року поступи по Захтеву и
изда Лиценцу физичком лицу), 5 лица који имају Лиценцу за вршење основних послова службеника
обезбеђења - без оружја или Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем или Уверење о положеном стручном испиту пред комисијом МУП-а Републике Србије (
што је један од услова за добијање Лиценце и тренутне немогућности МУП-а да у предвиђеном
законском року поступи по Захтеву и изда Лиценцу физичком лицу) и положен стручни испит за
спровођење мера из заштите од пожара као и једно лице са најмање VII степеном стручне спреме из
заштите животне средине ( лице не мора имати Лиценцу за вршење основних послова службеника
обезбеђења - без оружја или Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем) - укупан број извршилаца је 36.
ПИТАЊЕ 2: Од укупно 36 извршилаца, одговорно лице мора да има Лиценцу за вршење основних
послова службеника обезбеђења - без оружја или Лиценцу за вршење специјалистичких послова
службеника обезбеђења - са оружјем, 34 радно ангажованих извршилаца морају имати Лиценцу за
вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја или Лиценцу за вршење
специјалистичких послова службеника обезбеђења -са оружјем или Уверење о положеном стручном
испиту пред комисијом МУП-а Републике Србије ( што је један од услова за добијање Лиценце и
тренутне немогућности МУП-а да у предвиђеном законском року поступи по Захтеву и изда Лиценцу
физичком лицу), од чега 5 лица мора имати и положен стручни испит за спровођење мера из заштите
од пожара и једно лице са најмање VII степеном стручне спреме из заштите животне средине ( лице
не мора имати Лиценцу за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја или
Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења - са оружјем).
ПИТАЊЕ 3: Одговорно лице је руководилац пољочуварске службе из ангажованог привредног
друштва ( односно предузећа, предузетника или другог правног лица коме је поверен посао
пољочуварске службе), које руководи радом пољочуварске службе - сходно „Одлуци о заштити
пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете“ (Службени
лист града Сомбора, бр.1/2011).
Лице мора да има Лиценцу за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја или
Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења - са оружјем.
ПИТАЊЕ 4: Радно искуство од 3 месеца на пословима пољочуварске службе се доказује Уговором
о раду.
ПИТАЊЕ 5: У кадровским капацитетима тражи се одговорно лице, а кроз треће питање је дато
објашњење да је то руководилац пољочуварске службе-сходно „Одлуци о заштити пољопривредног
земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете“ (Службени лист града
Сомбора, бр.1/2011).Понуђач мора и за наведено лице (руководиоца пољочуварске службе) да
достави доказе.
ПИТАЊЕ 6: Доказ, достављање уговора о раду за сваког запосленог, исти ће бити преформулисан у
достављање уговора о радном ангажовању (у обрасцу бр.6) и у складу са тим изменићемо конкурсну
документацију.

ПИТАЊЕ 7: Код формулације напред наведеног руководили смо се чињеницом да лица
(извршиоци) који имају стално пребивалиште на територији месне заједнице и који имају одређено
радно искуство на пословима пољочуварске службе,детаљно познају посао и подручје које ће
обезбеђивати чиме сматрамо да нисмо прекршили одредбе Закона о јавним набавкама.
ПИТАЊЕ 8: Прецизираћемо потребан број средстава и опреме и ускладити у свим документима
јавне набавке.
ПИТАЊЕ 9: На страни 16/64 наведено је понуђач између осталога мора да располаже са минимум 5
возила и минимум 15 мотоцикла/бицикла са помоћним мотором.
ПИТАЊЕ 10: Возила могу бити купљена на лизинг.
ПИТАЊЕ 11: И за мотоцикле/бицикле са мотором достављају се очитане саобраћајне дозволе.
ПИТАЊЕ 12: Вредност сваког уговора не може бити мања од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а.
ПИТАЊЕ 13: Понуђачи треба да доставе минимум по један уговор за сваку годину.
ПИТАЊЕ 14: Можете извршити копирање обрасца број 3.
ПИТАЊЕ 15: Понуђач треба да је остварио промет на истоврсним пословима за период од три
године 55 милиона (годишњи просек је око 18,33 милиона)
ПИТАЊЕ 16: Прецизирани су посебни услови за учествовање у предметном поступку као и начин
доказивања траженог услова (образац БОН ЈН). Доказ о понуђачевим укупним приходима о
извршеним услугама на које се уговор о јавној набавци односи.
ПИТАЊЕ 17: Доказ да нису били у блокади је Потврда од НБС (скинута са сајта НБС) за период
2013-2015.године.
ПИТАЊЕ 18: Понуђач треба да поседује „Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите
лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима
окупљања грађана“.
ПИТАЊЕ 19: Понуђач, као правно лице мора да поседује напред наведену Лиценцу (Лиценца се
издаје правном лицу или предузетнику сходно Закону о приватном обезбеђењу).
ПИТАЊЕ 20: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана, извршићемо измену на страни
29/64 у тачки 32.
ПИТАЊЕ 21: Извршићемо одређене измене на страни 24/64.
ПИТАЊЕ 22: 10% од вредности без ПДВ-а
ПИТАЊЕ 23: Обавезујуће писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције треба доставити
у конкурсној документацији, а оргинал банкарску гаранцију за добро извршење посла доставити
приликом потписивања уговора.
ПИТАЊЕ 24: Извршићемо одређене измене.
ПИТАЊЕ 25: Извршићемо измене у конкурсној документацији и прецизирати начин и време
обиласка терена и контакт особу.

ПИТАЊЕ 26: С обзиром на специфичност посла и делокруг обавеза полочуварске службе нисмо у
могућности да наведемо оквирни број радних сати.
ПИТАЊЕ 27: Извршићемо одређене измене.
ПИТАЊЕ 28: Извршићемо одређене измене.
ПИТАЊЕ 29: Извршићемо одређене измене.

Прилози:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прилог 1 - Технички опис, страна 10а/64
Прилог 2 – Додатни услови
Прилог 3 – страна 24а/64
Прилог 4 – страна 29а/64
Прилог 5 – Образац 6а - Кадровски капацитет
Прилог 6 – Модел уговора
Прилог 7 – Потврда о обиласку терена

Све додатне информације могу се добити од особе за контакт:
Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs

