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ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку:
Набавка рачунарске опреме обликоване у две партије
тако да се свака партија може уговорати засебно,

по јавном позиву од 24.09.2013.
Редни број набавке: 7/13

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

ПОЈАШЊЕЊE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Питање: По новом Закону о јавним набавкама, уколико је понуђач регистрован у
Регистру понуђача није потребно да доставља доказе о испуњености услова за тачке 1- 4.
Молимо вас да нам потврдите даће се понуда сматрати исправном ако се уместо доказа о
испуњености услова за тачке 1-4, достави изјава понуђача да је регистрован у Регистру
понуђача, уз навођење интернет странице на којој се исто може проверити, и уз
прилагање доказа о регистрацији у Регистру понуђача ( Извод о регистрованим подацима
из регистра понуђача и Решење АПР-а о регистрацији).
Апсолутно је у складу са Законом, и свакако ће се таква понуда сматрати исправном, при
чему је и сасвим довољно навести где се подаци налазе како би се могли проверити.
Питање: На страни 21 и 22 претпостављамо да је дошло до грешке и да се писмо о
намери банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла треба доставити
на износ од 10% од вредности понуде безПДВ-а, док писмо о намери банке да ће издати
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року треба доставити на
износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а?
Питање: С обзиром да сте на страни 15. У табели образац за оцену испуњености услова
из чл.75 Закона, и конкурсне документације, у ставкама 8. и 9. Навели да се достављају
оригинали писама о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро
извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, респективно а да сте на
страни 41. у члану 6 Модела уговора за партију 2. Навели да се исти достављају приликом
потписивања уговора, молимо да нам потврдите да се оригинална писма о намерама
пословне банке достављају приликом потписивања уговора.
На страни 15 конкурсне документације, у табели образац за оцену испуњености услова из
чл.75. Закона, у ставкама 8. и 9., као на страни 21. и 22. под тачком 9.4. и 9.5. Упутства
понуђачима како да сачине понуду, наведени су услови у погледу средстава финасијских
обезбеђења и то:
Оригинал писма о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први
позив и без права на приговор, у висини 10% од вредности уговора, са обрачунатим ПДВом, са роком важности који је 30 дана дужи од рока за коначно извршење посла (рок за
коначно извршење посла је 30 дана од дана закључења уговора), и
Оригинал писма о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за
отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: неопозива,
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини 5% од вредности
уговора, са обрачунатим ПДВ-ом.
Сходно томе, оригинали писма о намерама банке, предају се у понуди, а изабрани понуђач
са којим се закључује уговор, доставља оригинал банкарске гаранције од банке која је
издала писма о намери, према динамици, висини и у складу са упутством из конкурсне
документације.

Основане су примедбе које указују на евидентну неусаглашеност модела уговора за обе
Партије, у чл. 6.(стране 37. и 41.) са захтевима наручиоца из наведеног упутства и из
табеле обрасца за оцену испуњености услова, јер испоручилац из модела уговора
(изабрани понуђач са којим се закључује уговор) доставља оригинал банкарску гаранцију
за добро извршење посла са наведеним клаузулама, у висини 10% вредности уговора са
обрачунатим ПДВ-ом, и оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року у висини 5% од вредности уговора са са обрачунатим ПДВ-ом. Са изнетог
разлога одредбе чл.6. модела уговора за обе партије, усаглашавају се са постављеним
захтевима из датог упутства.
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