РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-237/2013
Датум: 12.9.2013.
Београд, Његошева 77

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке
мале вредности услуге штампања књиге ,,Монографија Врачара“ (јавна набавка број
404/2-237/2013).

Питање 1: Сматрамо да елемент II – рок извршења услуге, у оквиру критеријума за оцењивање
понуда може да доведе до неравноправности међу понуђачима и манипулације, у случају када
нису захтевана никаква средства финансијског обезбеђења, ни за понуду, ни за извршење
уговора.
Предлажемо да избаците елемент II критеријума, ви поставите максимални рок извршења улуге
који је вама прихватљив и тако све понуђаче ставите у равноправан положај, јер ћемо у
супротном бити принуђени да своја права заштитимо код Републичке комисије за заштиту
права понуђача.
Одговор 1: Рок за извршење услуге представља елемент критеријума економски најповољнија
понуда те наручилац није посебно одређивао максимални рок за извршење услуге управо да би се
спречила дискриминација и да бисмо омогућили свим понуђачима да равноправно учествују у
поступку те понуде рок за извршење услуге у складу са својим пословно техничким
капацитетима, а најповољнију понуду Комисија Наручиоца ће бирати након пондерисања свих
прихватљивих понуда.
Такође, законска је могућност и подношења заједничке понуде како би се испунили тражени
додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и обезбедило да се предметна набавка,
уколико таква понуда буде изабрана као најповољнија, евентуално реализује у краћем року.
Наручилац је одредбама модела уговора предвидео уговорну казну у случају да извршилац посла
неоправдано падне у доцњу и не изврши услугу у уговореном року, као и могућност раскида
уговора и надокнаду штете.
Питање 2: Колики је проценат ПДВ за тражену ,,Монографију Врачара“?
Одговор 2: У Конкурсној документацији је на страни 40. у Спецификацији за услугу штампања
напоменуто да овом јавном набавком нису обухваћени припрема за штампу и каталогизација те
ће то обезбедити Наручилац. У складу са тим, понуду дајете са одговарајућом стопом пореза на
додату вредност.

Ознака: К.2.01-3
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