Датум: 8.4.2019.
Деловодни број: 248/19
ПИТАЊА , ПОЈАШЊЕЊА,
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

У поступку јавне набавке– УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЈН МВ бр.
1.2.2/2019, сагласно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, (,,Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), пристигла су питања којим
се од Комисије за јавну набавку захтева појашњење конкурсне документације за
предметну јавну набавку.
Питање број 1.
На колико децимала се заокружују пондери?
Појашњење број 1.
Све цене у понуди се исказују на две децимале.
Питање број 2.
На стр. 23 конкурсне документације, као први резервни критеријум наводите следеће:
,,Уколико две или више понуда имају исти број пондера за предмет набавке, као
најповољнија, биће изабрана понуда понуђача који да попуст на ценовник телефона
(мисли се на ценовник телефона које понуђач купује на основу добијеног буџета по цени
од 1 рсд, приликом доставе понуда, обавезно је доставити званичан ценовник телефона)
уписати проценат попуста ____________%. ՚՚, док код резервног критеријума жребања
наводите следеће: ,,Жребом ће бити обухваћене само понуде које имају исти број
пондера и исти понуђени буџет за куповину мобилних телефона.՚՚
а.
С обзиром на то да се код првог резервног критеријума наводи попусти на
ценовник телефона, а код жреба се наводи понуђени буџет, молимо наручиоца за
појашњење да ли захтевате попуст на буџет за мобилне телефоне или попуст на
ценовник телефона?
б.

Молимо за појашњење где у оквиру понуде треба уписати захтевани попуст?
Сугеришемо наручиоцу да усклади захтеве у оквиру конкурсне документације.?

Текући рачуни:
Ерсте Банк: 340-11005655-19; ОТП банка: 325-9500700021712-49; Српска банка: 295-1240714-54

Појашњење број 2.
Наручилац ће изменити конкурсну документацију:
Уколико две или више понуда имају исти број пондера за предмет набавке, као
најповољнија, биће изабрана понуда понуђача који да већи попуст на ценовник телефона
(мисли се на ценовник телефона које понуђач купује на основу добијеног буџета по цени
од 1 рсд, приликом доставе понуда, обавезно је доставити званичан ценовник телефона)
уписати проценат попуста на ценовник телефона. Проценат попуста ____________%.
՚,док код резервног критеријума жребања наводите следеће: ,,Жребом ће бити
обухваћене само понуде које имају исти број пондера?
а. Први резервни критеријум је попуст на ценовник телефона, буџет је фиксни и
обавезујући. Уколико су понуде исте и након првог резервног критеријума, приступаће
се жребању?
б. Проценат попуста уписати на празан простор?
Питање број 3.
Наручилац је на стр. 7 конкурсне документације дефинисао обавезан износ буџета у
износу од 700.000,00 динара без ПДВ-а, док је на стр. 37 конкурсне документације, у
табели Обрасца структуре цене дефинисано место за уписивање износа буџета. Како је
буџет фиксиран износом од 700.000,00 динара без ПДВ-а сугеришемо Наручиоцу да
усклади захтеве у оквиру конкурсне документације?
Појашњење број 3.
Нарућилац ће изменити КД, буџет је фиксан и износи 700.000 рсд без ПДВ-а.
Питање број 4.
На стр. 11 конкурсне документације у Обрасцу за оцену испуњености услова из чл. 75.
и 76. Закона, под редним бројем 9. наводите „Менично овлашћење за добро извршење
посла“, молимо Наручиоца за потврду да Менично овлашћење за добро извршење
посла доставља само онај Понуђач којем је додељен уговор?
Појашњење број 4.
Наручилац ће измени конкурсну документацију у којој ће писати да ће Менично
овлашћенје за добро извршење посла бити обавезан да достави само понуђач који буде
добио посао.
Питање број 5.
У складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима (“Сл.
гласник РС”, бр. 44/2018) од 1. октобра 2018. године сва писана акта (захтеви, дописи,
уговори и остала документа) која доставлјају привредна друштва односно
предузетници су важећа и валидна иако нису оверена печатом тог привредног друштва,
односно предузетника. У том погледу указујемо да понуђачи више нису у обавези да
обрасце из конкурсне документације оверавају печатом. Сходно наведеном, молимо
вас да потврдите да недостатак печата на обрасцима у понуди неће бити разлог за
одбијање понуде као неприхватљиве?

Појашњење број 5.
Наручилац ће измени конкурсну документацију и избацити тражени услов.

Комисија за јавне набавке
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