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Одговор 1 на захтев за: додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатним информацијама
или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке
– Набавка и инсталација опреме у сврху унапређења информационо – комуникационе
инфраструктуре у образовању, науци и култури, ЈН О-20/2017.
Питање 1: Везано за важност понуде на страни 24 назначили сте да рок важности
понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, на страни 8 назначили
сте следеће „Рок важења понуде је минимум 60 дана од јавног отварања понуда.
Понуђачи су дужни да у обрасцу понуде наведу који је рок важења понуде. Међутим у
обрасцу понуде где би понуђачи требало сами на основу ваших захтева да упишу рок
важења понуде податак је попуњен и пише 60 дана од дана отварања понуде. Молимо
Вас да одговорите и дефинишете следеће:
-Да ли је рок важења понуде минимум 30 или минимум 60 дана од отварања понуда?
-Да ли понуђачи сами у обрасцу понуде уписују важност њихове понуде како је
дефинисано на страни 8?
-Уколико понуђачи сами уписују важност своје понуде молимо вас да измените у складу
са свим наведеним на страни 23.
Одговор 1:
- рок важења понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда;
- понуђачи сами у обрасцу понуде уписују рок важења понуде у складу са изменом
конкурсне документације (Измена 1 конкурсне докуемтације);
- Образац понуде је измењен у делу рока важења понуде (Измена 1 конкурсне
докуметације).
Питање 2: На страни 11 од 66 назначили сте да у понуди понуђач доставља Писмо о
намерама банке да ће Банка понуђачу издати банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року у висини од 10% од укупне вредмности уговора без ПДВ-а,
а затим на истој страни сте назначили да изабрани понуђач се обавезује да у захетваном
року достави Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року на износ од
5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Молимо Вас да наведене податке
ускладите како би Понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде.
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Одговор 2: Извршена је измена конкурсне докуметације у Упутству понуђачима како
да сачине понуду у делу који се односи на Банкарску гаранцију за отклањање грешака
у гарантном року (Измена 1 конкурсне докуметације).
Питање 3: На страни 11 од 66 назначили сте да у понуди понуђач доставља оригинал
Писмо о намерама банке да ће Банка понунђачу издати банкарску гаранцију за добро
извршење посла. Претпосатвљамо да понуђачи такође уз понуду достављају и оригинал
Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у
гарантном року, па вас молимо исто да потврдите.
Одговор 3: Потребно је да се уз понуду достави оригинал Писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла и оригинал Писмо о намерама
банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року
(Измена 1 конкурсне докуметације).
Питање 4: На страни 30 и 31 под тачком 4 - финансијски капацитет – прво сте
назначили да овај услов понуђач доказује достављањем изјаве а да је Наручилац дужан
да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова.
Затим на поменутим странама у делу „Напомена“ назначен је текст из којег се
закључује да наведени услови за финансијски капацитет понуђачи доказују
достављањем захтеваних доказа уз понуду. Молимо вас да дефинисете да ли
финансијски капацитет и за тачку 1 и за тачку 2 понуђачи достављају уз понуду или се
покривају изјавом.....?
Одговор 4: У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15) испуњеност услова из тачке 4. Табеле 1. Понуђач у понуди доказује
достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава овај услов како је предвиђено конкурсном документацијом.
Питање 5: Конкурсном докуменатцијом сте захтевали да за кадровски капацитет
понуђачи имају ангажоване раднике са одређеним дипломама, важећим
сертификатима. Затим сте дозволили да наведене услове за кадровски капацитет
понуђачи доказују потписивањем изјаве а да је Наручилац дужан да пре доношења
одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи
да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова. Како понуђачи често
потписују и изјаве за услове које нису у могућности да испуне а наведени услов је од
пресудног значаја да ли неки понуђачи уопсте може да учествују на предметној
набавци или не, логично је да понуђачи овако важан услов достављају уз понуду, а не
на позив наручиоца само у случају да је њихова понуда најповољнија. Молимо Вас да
измените конкурсну докуменатцију везано за кадровски капацитет на начин да су
понуђачи дужни да доставе уз понуду наведене доказе и на тај начин устедите и ваше
и наше време.
Одговор 5: Доказе који се односе на неопходни кадровски капацитет понуђач доставља
уз понуду у складу са изменом конкурсне докуметације у Одељку 5 - услови за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН-а и упутство како се доказује испуњеност
тих услова, табела 1 (Измена 1 конкурсне докуметације).
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Извршене су измене Конкурсне документације у Одељку 3 - упутство понуђачима
како да сачине понуду, Одељку 4 - образац понуде и Одељку 5 - услови за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН-а и упутство како се доказује
испуњеност тих услова.
Измене Конкурсне документације објављују се на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца.
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