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Број : 1-02-4042-9/15-22
Датум: 30.04.2015.

Београд
ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке добара — Контролно-мерна возила, број 1-02-

4042-9/15;
Сходно одредбама члана 63. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12
и 14/15), достављамо вам објашњењс у вези са следе ћ им постављеним питањем:

1) У точки 13. документације под поглављем Апликативни софтвер наводи се „Мјерне

процедуре у складу ca ITU препорукама". Молим Вас да дефинирате точно 0 којим ce ITU-R SM
препорукама ради?
Формулација „Мерне процедуре у складу ca ITU препорукама" у тачки 13. техничке
спецификације значи да апликативни софтвер треба да обезбеди обраду, приказивање и меморисање

резултата мерења параметара дефинисаник у истој тачки као и у тачкама које се односе на мерни
пријемник u DF процесор, на начин како је то захтевано у одговарајућ им процедурама u 1Тц

препорукама наведеним y ,,ITU-R Handbook - Spectrum Monitoring, edition 2011".

Ha npuMep, треба да буде омогућено дефинисање фактора антене и слабљења у мерном систему
(каблови, релејне матрице итд) као и обрачун нивоа електричног поља у складу са поглављем 4
Spectrum Monitoring Handbook-a, презентација резултата мерења девијације фреквенције треба да
буде према ITU-R SM.1268, мерна процедура и презентација резултата мерења заузе ћ а спектра треба
да буде према ITU-R SM.182 односно ITU-R SM.1880, мерна процедура и презентација резултата
мерења ширине емисије треба да буде према ITU-R SM.328. Треба да буду испоштоваме и друге
релевантне процедуре и препоруке наведене y Handbook-y.

Подразумева се да апликативни софтвер не сме да уноси додатну мерну несигурност при
обради и презентацији резултата које дају мерни инструменти.
2) Молим Bac да ми пошаљете цијелокупан nonuc докумената из дијела 1V који дефинира
увјете за суд,јеловање у поступку набаве, које мора осигурати иноземна твртка која се јавља на јавну
набаву Контролно-мјерних возила за у групи понудитеља?
➢ Право на учеш ће у поступку предметне jaBHe набавке има понуТјач који испуњава
обавезне услове за учеш ћ е у поступку jaBHe набавке дефинисанс чл. 75. Закона 0 јавним набавкама, и
To:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајуТiи регистар (чл. 75.

cm. 1. тач. 1) Закона ојавн им набавкама);

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичник дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.

cm. 1. тач. 2) Закона ојавнгvи набавкама);
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Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаl-iег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више законскик заступника дужан је да достави доказ за сваког од њик. Пред,узетници и физичка
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца ape отварања понуда;
3. Да My uuje изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. cm. 1. тач. 3) Закона ојавним набавкама);
Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да My није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да My je као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код
тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора битн издат након објављивања позива.
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона ојавним набавкама);
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе no основу
изворник локалних јавник прикода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у

поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5) Да је поштовао обавезе које произлазе из важе ћ ик nponuca 0 заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. cm. 2. Закона ојавним набавкама).
Доказ: Изјава дата под материјалном и кривичном одговорнош ћ у да је поштовао обавезе које
произлазе из важе ћ их прописа 0 заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине (Одељак XI).
Поред обавезних услова за учеш ћ е у поступку јавне набавке који су дефинисани чл. 75.
Закона 0 јавним набавкама, нарчилац је конкурсном документацијом дефинисао u додатне услове из
чл. 76. Закона 0 јавним набакама, и то:
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1. Да располаже неопкодним финансијским капацитетом (Узимајуl=iи у обзир процењену

вредност набавке и значај предмета набавке за Наручиоца, под неопходним финансијским
капацитетом cc лодразумева да је понуђач остварио пословни прикод од најмање 400.000.000,00
динара, рачунајуl"iи укупно за претходне три обрачунске године — 2012, 2013. и 2014. годину.)
Доказ: Биланс успека оверен од стране надлежног органа са мишљењем овлашl -iеног ревизора
(за 2012, 2013. и 2014. годину) или Извештај о бонитету за јавке набавке (БОН-ЈН) издат од стране
надлежног органа са мишљењем овлашl"iеног ревизора (за 2012, 2013. ii 2014. годину), као доказ да
располаже довољним финансијским капацитетом;

2. Да располаже неопходним пословним капацитетом (Под неолкодним пословним
капацитетом cc подразумева да је понуђач био ликвидан у претходном лериоду, односно да у
протеклик шест месеци, рачунајуl'iи од месеца који претходи месецу објављивања позива за
подношење понуда (октобар 2014 — март 2015), није био у блокади.)
Доказ: Потврда о неликвидности Народне банке Србије (за преткодни,к шест месеци, тј. за
период октобар 2014. године — марrп 2015. године) као доказ да располаже довољним пословним

капацитетом;
3. Да располаже неопходним кадровским капацитетом (Понуђач је у обавези да у радном
односу, на неодређено или одређено време, има најмање 3 запослена квалификована радника са
високом стручном спремом, који ћe бити задужени за обуку запосленик Наручиоца или за пружање
услуга локалног сервиса.)
Доказ: Понуђач је у обавези да достави Списак од најмање 3 запослена радника, са копијама
образаца пријава на осигурање (М - Образац, код Фонда ПИО или Фонда Здравства), за сваког од

радника који

cc

налазе на списку, као доказ да располажу довољним кадровским капацитетом.

Понуђач је у обавези да за сваког од наведеник радника достави кратак CV ca назначеним траженим
квалификацијама.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, a додатне услове
испуњавају заједно (довољноје даједан из групе понуђача испуни тражене додатне услове).
Инострани понуђачи су д,ужни да доставе тражене доказе који се, према земљи седишта
издају од органа и на начин који су прописани законима те земље. Међутим, уколико cc y држави у
којој понуђач има седиште не издаLу докази којима cc испуњавају обавезни услови за учешl'ie у
поступку јавне набавке a који cy дефинисани чланом 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може,
уместо доказа, пр иложити своју писану изјаву, дату под кривичном ii материјалном одговорнош ћ у
оверену пред судским unu управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
Саглано члану 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да заинтересованом лицу
у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту
информацију објави на Порталујавних набавки и на својој интернет страници.

C поштовањем,
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