РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-195/2013
Датум: 22.8.2013.
Београд, Његошева 77
Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача у отвореном поступку јавне набавке за
куповину 590 преносивих рачунара (јавна набавка број 404/2-195/2013)
Питање 1:
У упутству за доказивање испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН на страни 16 од 19 у делу
III.2.3. Референтна листа наведено је да тражене референце треба да се односе на испоруку
рачунарске опреме, као и у V.6.1. Изјави – потврди референтне листе на страни 30 од 39 конкурсне
документације. А, у обрасцу V.6.2. Референтна листа наведено је да референце треба да се односе
на испоруку робе која је предмет ове јавне набавке. Замолили бисмо вас да нам потврдите да ћете
прихватити референтне потврде које се односе на испоручену сву рачунарску опрему у вредности
од 50.000.000,00 динара за претходне три године, а не само на испоруку преносивих рачунара, јер
је реч о сличним добрима.
Такође, замолили бисмо вас да ускладите ова два обрасца у оквиру конкурсне документације.
Одговор 1:
Обзиром да је реч о сродним добрима, прихватићемо референтне потврде које се односе на
испоручену рачунарску опрему. Усклађивање два наведена обрасца није неопходно, обзиром на
претходно појашњење.
Питање 2:
Замолили бисмо вас да нам потврдите да ћете прихватити потврду Народне банке Србије о броју
дана неликвидности издату 25.7.2013. године?
Одговор 2:
У одељку III.2.2. Конкурсне документације је наведено да подносилац понуде не сме, у периоду од
01.01.2013. године до дана објављивања позива за подношење понуде бити у блокади на
пословном рачуну што се доказује достављањем потврде Народне банке Србије о броју дана
неликвидности за период од 01.01.2013. године до дана објављивања позива за подношење
понуде. Обзиром да је позив за подношење понуда за предметну јавну набавку објављен на
Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 26.7.2013, потврда мора бити издата за период наведен
у Конкурсној документацији, дакле од 01.01.2013. до дана објаве, тј. 26.7.2013. године.
Питање 3:
Уколико је један од законских заступника страни држављанин, односно држављанин Републике
Хрватске, замолили бисмо вас да нам потврдите да није потребно преводити потврду, односно
извод из казнене евиденције за наведеног законског заступника, обзиром на то да је реч о језику
сродном српском језику?
Одговор 3:
Обзиром да је реч о потврди коју издаје орган стране државе, на страном језику, потребно је
доставити потврду са преводом на српски језик, оверену од стране судског тумача.
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Питање 4:
Замолили бисмо вас да нам потврдите да ауторизација од произвођача рачунара да је понуђач
овлашћен за учествовање у предметној јавној набавци може бити достављена на енглеском језику?
Одговор 4:
Како је у одељку II.2. Конкурсне документације наведено да понуда у поступку предметне јавне
набавке мора бити сачињена на српском језику, произлази да потврда или други одговарајући
документ – ауторизација издата од стране произвођача опреме може бити достављена на
енглеском језику, али мора бити преведена на српски језик, а превод оверен од стране судског
тумача.
Питање 5:
Обзиром на то да је на страни 33 од 39 наведено да је тражено средство обезбеђења за добро
извршење посла потребно доставити на износ од 10% вредности понуде са ПДВ, а да је по члану
12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова, тражено средство финансијског обезбеђења не може бити
у износу већем од 10% вредности понуде без ПДВ, замолили бисмо вас да овај услов измените у
складу са наведеним.
Одговор 5:
У члану 17. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова регулисана је банкарска гаранција за добро
извршење посла где се наводи да се издаје у висини од највише 10% вредности уговора.
Наиме, како наручилац, потписујући уговор за куповину предметних добара, преузима обавезу
плаћања испоручиоцу тих добара укупног уговореног износа (што је износ са ПДВ), потребно је и
да, у складу са тим, наведено средство обезбеђења буде издато у висини од 10% вредности уговора
са ПДВ, односно у склопу понуде се доставља само писмо о намери банке за издавање наведене
банкарске гаранције, према понуђеној цени са ПДВ.
Питање 6:
На страни 22 од 39 у оквиру Обрасца за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, изнад
табеле, наведено је да се тражени услови односе на члан 44. ЗЈН. С обзиром на то да се предметна
јавна набавка односи на Нови закон о јавним набавкама, замолили бисмо вас да измените наведени
образац.
Одговор 6:
Назив обрасца из одељка V .1. Конкурсне документације је „Образац за оцену испуњености услова
из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012)“, тако да члан 44.
који је наведен изнад табеле на том обрасцу је очигледна техничка омашка јер су у самој табели
наведени обавезни законски услови по новом Закону, као и додатни услови наручиоца у
предметном поступку, због чега није неопходно мењати наведени образац.
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