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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење 2 у вези са поступком јавнe набавкe мале вредности- Набавка услуге
одржавања биротехничке опреме, Бр. XI-13-404-34/2019

Наручилац је дана 14.03.2019. године, путем електронске поште примио захтев за додатним
појашњењем везано за јавну набавку мале вредности - Набавка услуге одржавања биротехничке опреме,
Бр. XI-13-404-34/2019, које гласи:
“Питање бр.1
На основу чега сте додали кадрвски капацитет у поглављу III Услови за учешће у поступку јавне набавке
из чл.75 и чл.76 Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова,у делу Додатних услова у
Измени конкурсне документације од 12.03.2019.године,с обзиром да је Техничка спецификација остала
неизмењена,односно нису вам се рапидно повећале количине апарата предвиђене за поправку и
одржавање у предметној набавци?
Како је отварање понуда било заказано за 14.03.2019 године, а ви сте извршили измену конкурсне
документације два дана пре отварања понуда сматрамо да сте набавку прилагодили одређеном
Понуђачу,те сте тим строго прекршили начела јавне набавке из чл.10 и чл.12 Закона о јавним
набавкама.
Питање бр.2
У поглављу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и чл.76 Закона и упутства како се
доказује испуњеност тих услова, у делу Додатни услови,на страни 8/31навели сте следеће.
Да понуђач има 9 запослених радника од чега 4 сертификованих сервисера произвођача уређаја” Canon
“(3 за штанпаче и мултифункцијске уређаје и један за IPF серију плотера),даље 3 сертификована
сервисера произвођача уређаја за Konica-Minolta и једног сетификованог сервисера за“HP Desingnjet
“серију плотера без обзира на врсту ангажовања (уговор о раду на одређено/неодређено време,уговор о
привременим и повременим пословима,уговор о делу и сл.).
Ако пажљиво прочитате то што сте захтевали уочитеће да је укупан број радника које захтевате 9 док у
делу где појединачно наводите тражене сервисере тај број износи 8 захтевних сервисера.
Дали тражите 9 или 8 радника?
Питање бр:3
У поглављу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75и чл.76 Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова, у делу Додатни услови,на страни 8/31 навели сте да запослени радници
могу бити ангажовани по основу уговора о раду на одређено/неодређено време,уговора о привременим и
повременим пословима,уговор о делу и сл.
Испуњеност овог услова потенцијални понуђачи доказују достављањем копија М образца и пријаве на
обавезно пензионо,здравствено и социјално осигурање.
За радно агажована лица по основу уговора о привременим и повременим пословима,радно агажована
лица по основу уговора о допунском раду,обавеза је понуђача да достави фотокопију уговора о обављању
привремених и повремених послова,односно фотокопију уговора о обављању,уговор о допунском
раду,одговарајући М образац или уколико је пријава запослених извршена електронским путем,потврду о
поднетој пријави,промени и одјави на обавезно социјално осигурање,која представља доказ да је пријава
поднета и примљена у јединствену базу Централног регистра.
Напомињемо да је уговор о допунском раду регулисан Законом о раду(Сл.гласник РС
бр:24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-одлука УС и113/2017) и то чланом 202,а да је
порески третман примања по основу уговора о допунском раду регулисан Законом о порезу на доходак

грађана (Службени гласник РС,бр:24/2001,
80/2012,80/2002-др.закон,135/2004,62/2006,65/2006-исп,31/2009,44/2009,18/2010,50/2011,91/2011-одлука
УС,7/2012-усклађени дин. износ,93/2012,114/2012-одлука УС,82/2013-ускл.дин.износ,47/2013,48/2013,исп.,108/2013,6/2014 ускл.дин.износ57/2014,68/2014-др.заккон.52/2015-усклађени
дин.износ.,112/2015,5/2016,усклађени дин.износ7/2017,усклађ.дин.изн.,113/2017 и 7/2018).и то чл.85.
Питање бр.4
На основу чега тражите 3 сертификована сервисера за уређаје Konica-Minolta кад у технчкој
спецификацији имате 5 уређаја,то значи да на сваки уређај треба да сервисира један ипо сервисер.Што
се тиче уређаја Konica-Minolta и плотера HP нисте у обавези да имате сертификоване сервисере јер су
уређаји стари 10 година не подлежу гарантном року.
Како је отварање понуда било заказано за 14.03.2019 године, а ви сте извршили измену конкурсне
документације два дана пре отварања понуда сматрамо да сте набавку прилагодили одређеном
Понуђачу,те сте тим строго прекршили начела јавне набавке из чл.10 и чл.12 Закона о јавним
набавкама
С обзиром да пратимо и да смо раније учествовали у набавкама које је расписивао град Панчево
примећујемо разлику у начину доказивања услова те стога сматрамо да сте набавку прилагодили
одређеном Понуђачу,те сте самим тим строго прекршили начела јавне набавке из чл.10. и члана
12. Закона о јавним набавкама
Захтевамо да додатне услове у погледу кадровског капацитета искључите или изузмете из текста
конкурсне документације и тиме исту ускладите са одредбама Закона о јавним набавкама,у
супротном ћу у складу са чланом 148.став 1.поднети Захтев за заштиту понуђача. „
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:
Одговор 1:
Због броја уређаја и старости машина сматрамо да је сасвим могуће да је потребно да неколико
сервисера ради у исто време па је сходно томе захтев са већим бројем овлашћених сервисера апсолутно
оправдан.
Остајемо при траженим условима.
Одговор 2:
Потребно је минимум 8 захтеваних сервисера.
Одговор 3:
Испуњеност услова у погледу кадровског капацитета понуђачи доказују сходно начину запослењаангажовања радника, у свему у складу са важећим законским одредбама.
Одговор 4:
Пошто имамо 5 уређаја сматрамо да је због старости уређаја могуће да неколико њих не ради у исто
време, самим тим је потребан и већи број овлашћених сервисера у исто време.
Такође сматрамо да без обзира на гарантни рок најбољу услугу могу пружити само овлашћени сервисери,
одатле и потреба да се за HP ploter тражи овлашћени сервисер, као у осталом и за Minolta и Canon
машине.
Остајемо при траженим условима.
Комисија по решењу бр. XI-13-404-34/2019

