РепубликаСрбија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Број: 27-Н 500-404-01-01443/2014-I5007-5
Ниш, 14.01.2015. године
Предмет: Појашњење конкурсне документације број Број: 27-Н 500-404-01-01443/2014-5007-4 - за
јавну набавку услуга – физичког обезбеђење објеката Пореске управе и то: Филијала: Ниш, Врање,
Лесковац, Пирот, Зајечар, Књажевац, Бор, Неготин, Прокупље, и Експозитура Бољевац и Кладово,
набавка је обликована по партијама, а спроводи се за период од 6 (шест) месеци. Ради се о
објектима бившег ЗОП-а у којима су поред Пореске управе смештени и Управа за трезор и
Народна банка Србије (само у Нишу).
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним
набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга – физичког
обезбеђење објеката Пореске управе и то: Филијала: Ниш, Врање, Лесковац, Пирот, Зајечар,
Књажевац, Бор, Неготин, Прокупље, и Експозитура Бољевац и Кладово, набавка је обликована по
партијама, а спроводи се за период од 6 (шест) месеци. Ради се о објектима бившег ЗОП-а у којима
су поред Пореске управе смештени и Управа за трезор и Народна банка Србије (само у Нишу), у
отвореном поступку.
Појашњења/одговори на постављена питања:
Питања:
1. “DA LI SE SHODNO NAVEDENOM ( za repernu partiju 4 ), IZNOS OD 2.100.000,00 din
ODNOSI ZA 6 MESECI VAŽENJA UGOVORA ILI ZA CELU 2015. god ???“
Одговор: На страни 20 конкурсне документације под тачком 12. Подаци о врсти, садржини,
начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача стоји да:
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% процењене вредности вредности без ПДВ-а и то за сваку партију посебно за коју
се понуда подноси.
Пример репер партија 4:
На страни 92 конкурсне документације у образцу 7-4 Партија 4. VII МОДЕЛ УГОВОРА стоји:
Од укупне процењене вредности за ову партију што износи 2.385.000,00 динара, Наручилац je за
те намене Буџетом РС за 2014. годину наменио износ /без ПДВ/ од 285.000,00 динара, а за 2015.
годину, предвидео износ /без ПДВ/ од 2.100.000,00 динара
На страни 138 конкурсне документације у образцу бр. 13-4 Партија 4 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА „СОПСТВЕНЕ» МЕНИЦЕ“ стоји:
У статусу Дужника предајемо Повериоцу «сопствену» меницу серије ___________ и истог
овлашћујемо да меницу може попунити на износ од 238.500,00 динара (10%, од процењене
вредности јавне набавке за партију 4 /без ПДВ/, услуге физичког обезбеђења oбјеката Пореске
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управе- Филијале Зајечар и Књажевац и Експозитуре Бољевац – партија 4 и безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски наплатити на наш терет са рачуна.
2. DA LI TREBA DOSTAVITI MENICU ZA SVAKU PARTIJU POSEBNO ILI
CELOKUPAN IZNOS PREDVIDETI NA JEDNOJ MENICI ZA SVE PARTIJE ZA KOJE
SMO ZAINTERESOVANI ?
Одговор: На страни 20 конкурсне документације под тачком 12. Подаци о врсти, садржини,
начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача стоји да:
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% процењене вредности вредности без ПДВ-а и то за сваку партију посебно за
коју се понуда подноси.
3. PRILIKOM DOSTAVLJANJA OBRASCA 12 (spisak radnika po partijama) DA LI
NAVEDENI RADNICI MOGU BITI IZ DRUGIH - OKOLNIH MESTA ???
( nije navedeno kao uslov u kon.dok., ali bi smo želeli precizniji odgovor )
Одговор: На страни 12 конкурсне документације под тачком 2. Понуђач који учествује у поступку
предметне јавне набавке мора да испуњава додатне услове дефинисане чланом 76. Закона о
јавним набавкама и то у подтачци 2.2 стоји:
Неопходан кадровски капацитет – понуђач треба да има најмање по 4 запослена у радном
односу за партије 1,2,3 и 5, најмање 6 запослених за партију 4 и најмање 8 запослених за партију 6.
На страницама 130, 131, 132, 133, 134 и 135 конкурсне документације у образцима 12-... Изјава о
кадровском капацитету понуђача требају бити уписани радници који су у радном односу код
понуђача без обзира на место рада и пребивалишта.
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