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ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања

Дана 24.01.2017. године електронским путем потенцијални понуђачи су упутили наручиоцу захтев за
додатним информацијама или појашњењима, заводни број наручиоца 361/24.01.2017; 387/25.01.2017.
Питање:
1. Na strani 9 konkursne dokumentacije navedeno je sledeće: 1.7. Понуђач је у обавези да одреди
минимални износ понуђеног бенефицираног буџета а који не може бити мањи од 4.500.000,00 динара
за унапређење система рада.
Molimo vas za pojašnjenje na šta se tačno odnosi deo „unapređenje sitema rada“. Koji budžet su
potencijalni ponuđači u obavezi da ponude?
Molimo i za pojasnjnje da li je navedeni iznos od 4.500.000,00 sa pdv-om ili bez pdv-a
2.

Molimo vas za pojašnjenje sledećeg navoda:

16.2. У случају да се избор не може извршити из разлога што постоје две или више понуда са
идентичном ценом, предност ће имати она понуда чија је финансијска вредност виша у последњој
години.
Na šta se finansijska vrednost tačno odnosi?
3. Naručilac u konkursnoj dokumentaciji kao jedan od zahteva navodi sledeće:
Бесплатних 5000 системских порука месечно које ће Наручилац користити за слање битних
информација корисницима броја
Molimo Vas za pojašnjenje ovog navoda, na šta tačno naručilac misli da ili je reč o grupnom SMS-u gde se
poruke šalju sa jednog broja ka svim ostalim brojevima iz grupe naručioca , odnosno na koji nacin narucilac
planira relaizaciju ovog zahteva?
4. Potrebno je da naručilac precizira od koje ponuđene cene sa izdaje menica za ozbiljnost ponude,
ili da umesto dela „5% od ponuđene cene“ u tački 20.1. konkursne dokumentacije, napiše „5% od
ukupno ponuđene vrednosti“, kako se navodi u Izjavi o dostavljanju sredstva finansijskog
obezbeđenja za ozbiljnost ponude (Prilog br. 8), a stim u vezi naručilac mora da precizira da li je
vrednost menice bez PDV-a ili sa obračunatim PDV-om?
5. Molimo za pojašnjenje na koji način ponuđači, koji su upisani u registar ponuđača Agencije
za privredne registre, popunjavaju stavke 1,2 i 4 Obrasca za ocenu ispunjenosti uslova iz
članova 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama (obrazac 6.1), budući da ne dostavljaju

dokaze zahtevana u tim stavkama, već ispunjenost obaveznih uslova dokazuju izjavom i
rešenjem APR-a.
6. U članu 2. stav 2.4 modela ugovora navedeno je: „Za stvorene obaveze po osnovu
ispostavljenih faktura pojedinačno po naručiocima, svaki naručilac odgovara samostalno za
svoje obaveze“. Molimo za pojašnjenje navedene odredbe, tj. o kojim se naručiocima radi,
obzirom da se javna nabavka sprovodi za potrebe jednog naručioca Opšta bolnica
„Studenica“.
7. 1. Potrebno da naručilac izmeni tačku 20.2.1. KD, tako što će obrisati deo u kome se navodi
„ponuđač uz ponudu dostavlja pismo o namerama na svom memorandumu“, jer po svojoj
suštini to predstavlja i Izjava o dostavljanju sredstva finansijskog obezbeđenja za dobro
izvršenje posla (Prilog br. 9).
8. Za rezervni kriterijum, navedeno je sledeće:“ U slučaju da se izbor ne može izvršiti iz
razloga što postoje dve ili više ponuda sa identičnom cenom, prednost će imati ona ponuda
čija je finansijska vrednost viša u poslednjoj godini“.
Molimo Vas za pojašnjnje šta predstavlja „viša finansijska vrednost ponude u poslednjoj
godini“, s obzirom da nije najjasnije kako se određuje ova vrednost.
9. Potrebno je da naručilac izmeni član 4. tačku 4.1. modela ugovora, pošto se ne sme tražiti
izdavanje sredstva finansijskog obezbeđenja, odnosno menice za dobro izvršenje posla, u
iznosu većem od 10% od vrednosti ugovora (bez PDV-a), kao što nalaže član 13. stav 2.
Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i
načinu dokazivanja ispunjenosti uslova,
Takođe u članu 4. modela ugovora potrebno je da Naručilac precizira rok važenja menice za
dobro izvršenje posla , kao što je to precizirao u konkursnoj dokumentaciji i Izjavi o
dostavljanju sredstva finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla (Prilog br. 9). a stim
u vezi naručilac mora da precizira da li je vrednost menice bez PDV-a ili sa obračunatim
PDV-om
10. Potrebno je precizno definisati kako će se tarifirati prenos podataka, a u vezi da zahtevom:
„Интернет саобраћај до 100МБ се не наплаћује (преко постављеног лимита изабрани
оператер може са заинтересованим корисником броја склопити уговор уз сагласност
Наручиоца о преносу интернет података по комерцијалним условима понуђача)“
Da li se nakon potrošenih 100MB besplatnog prenosa podataka po mobilnoj kartici, smanjuje brzina
podataka bez isključenja Interneta i prestaje se sa naplatom prenosa podataka na pretplatničkom
broju do kraja meseca, ili naručilac zahteva 100MB besplatno po broju , a da se nakon potrošene
besplatne količine podataka brzina ne smanjuje i da naplata ide po standardnoj tarifi ponuđača za
sve pretplatničke brojeve koji žele uključen prenos podataka na svom broju?

Одговор наручиоца гласи:
1. износ понуђеног бенефицираног буџета је са ПДВ-ом. Унапређење подразумева опрему којом
располаже понуђач (рачунари, лаптопови, мобилни телефони и сл.), а по захтеву наручиоца.
2. Наручилац је као додатни услов поставио да понуђач располаже неопходним финансијским и
пословним капацитетом. Као доказ понуђачи достављају биланс стања и успеха у последњој години из
којег ће Наручилац моћи да види чија је финансијска вредност виша у последњој години.
3. Реч је групном слању СМС порука са једног броја ка свим осталим бројевима из групе наручиоца.
Понуђачи су у обавези да омогуће преко свог портала Наручиоцу приступ за слање ограничених
порука.
4. Вредност менице за озбиљност понуде је без обрачунатог ПДВ-а. Понуђачи у меничном овлашћењу
уносе вредност из уговора чл.2 став 2.2. по години.

5. Уписују АПР- датум уписа у исти.
6. Наручилац спроводи поступак јавне набавке удруживањем Наручилаца који су наведени у моделу
уговора.
7. Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.
8. Наручилац је као додатни услов поставио да понуђач располаже неопходним финансијским и
пословним капацитетом. Као доказ понуђачи достављају биланс стања и успеха у последњој години из
којег ће Наручилац моћи да види чија је финансијска вредност виша у последњој години.
9. Наручилац у конкурсној документацији наводи 10% од процењене вредности уговора. Вредност
менице за добро извршење посла је са ПДВ-ом. Меница важи до истека уговора, а Наручилац је у
прилогу 4. тачка 20.2.4 навео да меница важи 10 дана по истеку уговора да би пристигли рачуни за
извршене услуге.
10. По истеку уговорене потрошње од 100МБ, кориснику се обуставља интернет саобраћај за тај
месец.
Комисија за јавну набавку

