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Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку услуга 

- Контролни прегледи, одржавање и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву 

пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 15/2020 

 

                                                                                                         Свим понуђачима који су  

преузели конкурсну документацију 

 

1. Питање: Конкурсном документацијом се тражи од понуђача да уз своју понуду приложе, 

између осталог, и банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ 5% од укупне вредности 

понуде без ПДВ-а. Да ли ће Наручилац прихватити гаранцију банке за озбиљност понуде на износ 

нешто мало већи од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а (нпр. 6% или 7% или сл.)? 

Одговор: Да. 

 

2. Питање: Конкурсном документацијом се тражи да понуђач уз своју понуду приложи, 

између осталог, потврде о референцама. Да ли потврде о референцама морају бити приложене у 

оригиналу, или наручилац прихвата да понуђач приложи копије потврда, уз опцију да касније, у 

поступку оцењивања понуда, по потреби, затражи оригинале на увид? 

Одговор: У складу са чланом 79. став 1. Закона о јавним набавкама, сви докази о 

испуњености услова могу се достављати у копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о 

додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 

набавку оцењена као најповољнија, да достави оригинал на увид. 

 

 

3. Питање: Конкурсном документацијом се тражи да понуђач уз своју понуду достави и 

списакове/ценовник резервних делова и потрошног материјала за системе за дојаву пожара, за 

системе за гашење пожара, за мобилну опрему за гашење почетних пожара, за хидрантску 

инсталацију и опрему, за противпаничну расвету и аку батерије, међутим наручилац није навео 

за које тачно резервне делове је потребно доставити цене. На овај начин оставља се понуђачу да 

сам паушално одреди неки списак резервних делова по свом нахођењу, који, формално може бити 

исправан и неисправан, може да садржи и само једну ставку, тј. само један резервни део, или 10 

или 100 ставки, итд., што ће за директну последицу имати понуде понуђача које су међусобно 

неупоредиве, а што је даље проблематично у смислу Члана 106. ЗЈН, став први, тачка 5). Такође, 



напомињемо да у Члану 61. Закона о јавним набавкама стоји да је наручилац дужан да припреми 

конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. 

Узевши све претходно у обзир, молимо наручиоца да дефинише тачно које резервне делове 

понуђач треба да наведе у списковима, односно за које тачно резервне делове треба да дефинише 

цене у својој понуди. 

Одговор: Конкурсном документацијом је одређен критеријум за оцену понуда: ,,економски 

најповољнија понуда“ са следећим елементима критеријума и бројем пондера: 

Р. Бр. Елементи критеријума Бодови 

1. 

Укупна понуђена цена контролних прегледа стабилних инсталација и 

уређаја за рано откривање и дојаву пожара ПП централе (шестомесечни и 

годишњи преглед) 

до 40 

2. 
Укупна понуђена цена контролног прегледа и испитивање инсталација и 

уређаја стабилног система за гашење пожара (шестомесечни) 
до 10 

3. 

Укупна понуђена цена контроле хидрантске инсталације – мерење 

притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом 

опреме – (шестомесечна) 

до 5 

4. 

Укупна понуђена цена контроле хидрантских црева – контролно 

испитивање непропусности ватрогасних-хидрантских црева на притисак 

воде од 7 бара (годишња) 

до 5 

5. 

Укупна понуђена цена контроле противпожарних апарата – мобилне 

опреме за гашење почетних пожара (шестомесечна) и контролног 

испитивања на хладни водени притисак (HVP)  

до 10  

6. 
Укупна понуђена цена контролног испитивања и провера исправности 

противпаничне расвете и АКУ батерија 

до 10 

7. Укупна понуђена цена радног сата до 20 

Укупно бодова:  100 

Упоређивање и рангирање понуда вршиће се на освову цена које понуђачи искажу у 

Обрасцу понуде за сваку од напред наведених услуга које представљају елементе критеријума, у 

складу са методологијом за доделу пондера утврђеном конкурсном документацијом. 

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, на страни 7 од 69 прописано је да 

Ценовник резервних делова и потрошног материјала понуђач може доставити на Обрасцу ХIV у 

конкурсној документацији или, уколико понуђач води списак резервних делова на рачунару, исти 

може приложити уместо датог обрасца, са напоменом да се односи на образац ХIV. 

Такође, конкурсном документацијом на страни 53 од 69 конкурсне документације, чланом 

4. став 6. Модела уговора прописано је: ,,Уколико резервни део који је потребно уградити није 

наведен у Ценовнику резервних делова и потрошног материјала, Пружалац услуга је дужан да 

обавести о томе Наручиоца, достави му важећи ценовник за наведени део и прибави писану 

сагласност Наручиоца за набавку и уградњу резервног дела и потрошног материјала, а уз фактуру 

за пружене услуге да достави фотокопију фактуре добављача резервних делова и потрошног 

материјала, или извод из ценовника (може са интернета) којим се оправдава износ цене.“ 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 


