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ПОЈАШЊЕЊЕ И ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку:
Набавка рачунарске опреме обликоване у две партије
тако да се свака партија може уговорати засебно.
Редни број набавке: 7/13

На основу чл. 20 и чл. 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РСбр.124/12), а у
вези са постављеним питањем заинтересованих понуђача, објављује се

ПОЈАШЊЕЊЕ И ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Питање: Молимо да дефинишете број јавне набавке, с обзиром да на насловној страни
конкурсне документације стоји „редни број набавке 7/13“, у измени конкурсне
документације од 25.09. позивате се такође на број 7/13, док се у конкурсној
документацији позивате на број „404-152/13“.
Редни број набавке добра у отвореном поступку „Набавка рачунарске опреме“ обликоване
у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно, је број 7/13. који
представља редни број набавке наручиоца из Плана јавних набавки за текућу годину, и
има значај углавном за самог наручиоца који поступајући у складу са законом, израђује и
доставља извештаје о планираним набавкама и спроведеним поступцима другим
надлежним органима.
Број 404-152/13 је евиденциони број предмета који се додељује у складу са
канцеларијским пословањем и евиденцијом која се води у писарници овог органа. Сваки
акт у конкретном предмету као и писмена комуникација заводи се под јединственим
класификационим бројем. Такође и достављање понуда је неопходно са позивом на
евиденциони број: 404-152/13, који омогућава повезивање понуде са конкретним
предметом јавне набавке, што је једини сигуран начин да сва писмена комуникација
између наручиоца и понуђача, као и извештаји и одлуке које доноси наручилац, буду
обједињени и благовремено достављени.
Питање: Молимо вас да нам потврдите да је датум објављивања јавног позива на порталу
ЈН 24.09.2013.
Јавни позив је објављен 24.09.2013. на Порталу Управе за јавне набавке као и на сајту
Републичког хидрометеиоролошкг завода .hidmet.gov. .
Чињеница је да се у одељку VI образац понуде, на страни 28., као и у моделима уговора за
обе партије у чл.1., наводи други датум, односно датум када је припремљена конкурсна
документација требало бити објављена заједно са јавним позивом. Како је из објективних
разлога јавни позив објављен на Порталу управе за јавне набавке 24.09.2013. године, исти
је меродаван.
Питање: На страни 11/46 стоји следећи текст „ Испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 75. ст.2. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона (образац X)“. Цитирана
реченица није у складу са законом, с обзиром да се обрасцем X (Изјава о поштовању
обавеза из чл.75. ст. 2. Закона) не доказује испуњеност обавезних услова, па вас молимо да
то коригујете.
Уочени недостак је неспоран, па се Конкурсна документација за јавну набавку добара у
отвореном поступку, Набавка рачунарске опреме обликоване у две партије, мења у делу
поглавља IV, тачке 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА,
страна 11, тако што уместо првог пасуса „ Испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 75. ст.2. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона (образац X)“, треба стоји:

„ Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује
се у складу са чл.77. Закона, а услов из чл. 75. ст.2. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона (образац X)“.
Питање: На који начин, односно којим документом понуђач гарантује да су предметна
добра прописаног квалитета и да ће у гарантном року правилно фукционисати што је
захтевано на страни 21/46?
Полазећи од предмета јавне набавке који је дефинисан у одељку III Техничке
спецификације, понуђач је у обавези да достави тачну техничку спецификацију понуђеног
предметног добра са појединачним ценама, називом произвођача и моделом производа.
Комисија у поступку оцене пристиглих понуда, а у циљу утврђивања да понуђач нуди
робу захтеваног квалитета, може од понуђача за захтева додатна објашњења која ће
помоћи при прегледу и оцени понуда а може и да изврши контролу односно увид код
понуђача. (Члан 93. ст.1. Закона)
Да су предметна добра у складу са захтевом наручиоца из конкурсне документације
утврђује комисија на основу приложених доказа о техничким спецификацијама (које не
морају бити српском језику (Подаци о језику, страна 16. Конкурсне документације) као и
основу копије сертификата произвођача опреме, као што је наведено на страни 9.
Конкурсне документације. Такође, записником о пријему испоруке неће се прихватити
роба која није у складу са прихваћеном понудом, уз коју се неминовно достављају и
робни документи као и гаранције произвођача.
У вези са конкретним питањем, поред тога што наручилац посебно води рачуна о избору,
понуђачи за квалитет добра гарантују достављањем писма о намери банке, односно као
уговорна страна достављањем оригинал банкарске гаранције за добро извршење посла и
банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
____________________________
Радован Ћосић, дипл. правник

