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Одговор на постављено питање у вези јавне набавке рачунарске
опреме број ЈНМВ-1/02-85

Комисија за јавне набавке у поступку набавке рачунарске опреме, број ЈНМВ-1/02-85
припремила је следеће одговоре на постављена питања:
питање 1:
На страни 8/41 конкурсне документације, наведено је следеће:
„Финансијски капацитет
Да је понуђач у 2013., 2014. и 2015, години остварио просечан пословни приход од најмање
3.000.000,00 динара.“
Као доказ, потребно је доставити: Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје АПР,
финансијски извештај или други релевантан доказ.
Питање гласи:
Уколико понуђач послује од 2016. године, да ли у том случају може бити прихватљива изјава на
меморандуму понуђача, у којој би се навело да просечан пословни приход за 2016. годину није
мањи од 3.000.000,00 динара, или бисте прихватили друге релевантне доказе, који би се односили
на годину 2016.?
одговор 1:
Уколико понуђач послује од 2016. године као доказ потребног финансијског капацитета прихватљива
је изјава на меморандуму понуђача у којој је потребно навести да просечан пословни приход за
2016. годину није мањи од 3.000.000,00 динара или Извештај за статистичке потребе (биланс
успеха) са стањем на дан 31.12.2016. године, који се предаје Агенцији за привредне регистре до
28.02.2017. године.
питање 2:
Да ли је потребно доставити Техничку спецификацију понуђене опреме и уколоко јесте,
да ли иста аможе бити достављена на енглеском језику?
одговор 2:
Понуђачи, поред наведеног типа (марке) понуђене опреме у обрасцу 7.5. могу доставити
и техничке карактеристике опреме на српском или енглеском језику.
питање 3:
На страни 15 конкурсне документације и на страни 38 конкурсне документације
наведено је да је понуђач у обавези да у случају добијања уговора достави средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање недостатака у
гарантном року у износу од 10% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом а у моделу
уговора у члану 7. на страни 29 наведено је да је потребно доставити средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање недостатака у
гарантном року у износу од 10% од укупне вредности без ПДВ-а.
С обзиром да је Закон о јавним набавкама прописао да Наручилац не може тражити
средства финансијског обезбеђења у износу већем од 10% од укупне вредности без
ПДВ-а замолили би вас да измените наведене делове конкурсне документације у којима
је направљен пропуст.
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одговор 3:
У конкурсној документацији, на страни 15 направљена је техничка грешка те се на страни 15
конкурсне документације мења тачка 15. која гласи:
15. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева;
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача
је у обавези да уз понуду доставe изјаву да ће приликом потписивања уговора доставити меницу за
добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, и то:
за добро извршење посла
 изјаву да ће најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла положити потписану и оверену
сопствену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије
(Образац 6).
за отклањање грешака у гарантном року
 изјаву да ће најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, као средство
финансијског обезбеђења за за отклањање грешака у гарантном рокуположити потписану
и оверену сопствену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од дана истека гарантног
рока, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (Образац 8).

Образац 8 - ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
мења се и гласи:
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Образац 8.
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Овлашћено лице из
регистрације:
Место:
Датум:

ИЗЈАВА

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу најкасније у року од пет дана од
дана закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења положити:




потписану и оверену сопствену, бланко, неопозиву, безусловну и на први позив
наплативу меницу са потписаним меничним овлашћењем за добро извршење посла у
висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од
дана истека рока за коначно извршење посла, евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије.
потписану и оверену сопствену, бланко, неопозиву, безусловну и на први позив
наплативу меницу са потписаним меничним овлашћењем за отклањање грешака у
гарантном року увисини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности
30 дана дуже од дана истека
гарантног рока, евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.

3

питање 4:
У обрасцу структуре цене нигде није наведено место где је потребно попунити јединичне цене а у
упутству за попуњавање истог захтевано је да се јединичне цене навесу. Такође, нису појединачно
наведене све ставке него је остављен простор означен за "опис" у ком није јасно шта је потребно
попунити.
Замолили би вас да измените овај образац у складу са наведеним и да експлицитно наведете на
који начин је исти потребно попунити.
одговор 4:
Узимајући у обзир чињеницу да се у обрасцу 7.5. наводе јединичне цене опрема без
ПДВ-а, јединичне цене са ПДВ-ом, вредност без ПДВ-а, вредност са ПДВ-ом као и укупна
вредност понуде без ПДВ-а и укупна вредност понуде са ПДВ-ом Образац 1 СТРУКТУРА
ЦЕНЕ мења се и гласи:
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Образац 1.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
ПОНУЂАЧА: _______________________________________________________________________
у поступку јавне набавке, број ЈНМВ-1/02-85
Редни
број
1.
2.

Опис

Износ

Набавка рачунарске опреме без ПДВ-а
Други трошкови:
Укупно без ПДВ-а:
Укупно ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом:

Понуђач:
М.П.
_______________________________________
(име, презиме и потпис одговорног лица)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Сходно члану 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/15) и члану 11. Правилника о
обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“, бр. 29/2013), наручилац захтева од понуђача да у понуди наведе све елементе који чине понуђену
цену. У обрасцу структура цене морају бити приказани основни елементи структуре цене и то:
- укупна цена без ПДВ-а ,
- посебно исказани трошкови.
- укупно ПДВ
- укупна цена са ПДВ-ом
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