Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне едокументације за јавну набавку ЈН бр. 29/2015 – Услуге дистрибуције
интернета и кабловске телевизије за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у
Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Нумерација страница није одговарајућа. Најпре се наводи да документација има 52
странице, па 56 и на крају 46. Потребно је да наручилац усклади ово.
Одговор 1.
Нумерација странице је грешка техничке природе.
Питање бр. 2:
На страни 7 се наводи да ће понуђач у понуди (Образац 1) јасно навести да се налази у
регистру понуђача. Међутим, Образац 1 нигде нема предвиђено место да се то наведе.
Потрено је да наручилац усклади ово.
Одговор 2.
На страни 7 Наручилац је грешком оставио податак да понуђач у понуди (Образац 1)
наведе да се налази у регистру понуђача.
Овим напомињемо да се подаци на страни 7 пасус 3 конкурсне документације мења и
гласи:
„Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из
чл. 75. став 1. тачке 1) - 4). ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и
предузетници, који су уписани у Регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у
својој понуди наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача
налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача (Изјава понуђача потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.) “
Питање бр. 3:
На страни 10 се наводи да је понуђач уз доказе који су на страном језику дужан да достави
и оверени превод на српски језик од стране судских тумача. С обзиром да наручилац
захтева да се у понуди доставља и проспект/каталог, односно техничка спецификација,
сматрамо да се ова одредба не треба примењивати на додатну техничку документацију и
да се она може достављати на енглеском језику.
Одговор 3.
Овим напомињемо да се на страни 10 у делу ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ
ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА мења и гласи:
«Понуда за ову јавну набавку подноси се на српском језику. Поступак јавне набавке води
се на српском језику. Уколико понуђач поднесе понуду која није на српском језику,
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.»

Питање бр. 4:
На страни 34 Наручилац је дефинисао Изјаву понуђача да ће обезбедити банкарску
гаранцију за повраћај аванса. Међутим, аванс се нигде не помиње у документацији као
начин плаћања, а нема га ни у моделу уговора који предвиђа другачији начин плаћања.
Сматрамо да је реч о грешци и да је потребно уклонити образац 9 са стране 34.
Одговор 4.
На страни 34, Наручилац је грешком поставио образац 9 – Изјава понуђача да ће
обезбедити банкарску гаранцију за повраћај аванса што није у складу са захтеваним
средствима обезбеђења. Овим напомињемо да се образац 9 – Изјава понуђача да ће
обезбедити банкарску гаранцију за повраћај аванса на страни 34 не важи и не
користи за састављање понуде.
Питање бр. 5:
С обзиром да се меница за добро извршење посла предаје тек приликом закључења
уговора, молимо Наручиоца да нам потврди да менично овлашћење за добро извршење
посла дато на странам 44 и 45 не треба достављати у понуди.
Одговор 5.
Такође на страни 44 и 45, Наручилац је грешком поставио образац 13 - образац Меничног
овлашћења. Овим напомињемо да се образац 13 – образац Меничног овлашћења на
страни 44 и 45 не важи и не користи за састављање понуде.
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 29/2015.
Дана 16.09.2015. године

Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне едокументације за јавну набавку ЈН бр. 29/2015 – Услуге дистрибуције
интернета и кабловске телевизије за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у
Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Предлажемо промену Конкурсне документације тако што ћете јавну набавку формирати
по партијама из разлога сто се ради о два одвојена сервиса (услуге), а како би омогућили
што је могуће већу конкуренцију (чл. 10 ст.1 ЗЈН)
Одговор 1.
Чланом 3 став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12; 14/15 и
68/15 у даљем тексту: Закон),, прописано је да истоврсне услуге су услуге које имају исту
намену и својство и припадају истој категорији у оквиру Прилога 1, док су као предмет
јавне набавке услуга, у оквиру наведеног Прилога 1, под бројем категорије 5. наведене
електронске комуникационе услуге.
Чланом 4. став 1. тачка 3 и 10) Закона о елeктронским комуникацијама („Сл. гласник РС".
бр. 44/2010 и 60/2013 - Одлука УС), прописано је да је електронска комуникациона услуга,
услуга која се по правилу пружа уз накнаду, а састоји се у целини или претежно од
преноса
сигнала
у
електронским
комуникационим
мрежама,
укључујући
телекомуникационе услуге и услуге дистрибуције и емитовања медијских садржаја.
Медијски садржаји обухватају радијске и телевизијске програме односно аудио-визуелне
садржаје, ако и са њима повезане интерактивне услуге, који се дистрибутирају и емитују,
односно пружају корисницима путем електронских комуникационих мрежа, на основу
програмске шеме или на захтев корисника. Произлази да је наручилац у обавези да
примењује одредбе Закона у поступцима који имају за предмет набавку електронских
комуникационих услуга. Имајући у виду напред наведено, сматрамо да услуге интернета
и кабловске телевизије спадају у електронско комуникационе услуге, у смислу Закона о
електронским коминикацијама.
Питање бр. 2:
На страни 9 Конкурсне документације наводите да „пријем телевизијских канала да буде
аналоган и дигиталан и то да буде минимално 65 аналогних канала и 120 дигиталних
канала“. Сматрамо да је овај захтев дикриминаторски и да га треба променити, а имајући у
виду чл. 10 ст.2 ЗЈН. Зашто се специфицира 60 аналогних канала када се они законски
укидају, а и дискриминише се провајдер који може да понуди 185 дигиталних канала.
Одговор 2.
На страни 9 Конкурсне документације навели смо да нам минимално треба 65 аналогних и
120 дигиталних канала. У собама, где су смештени пацијенти, се налазе телевизори који не
могу да подрже дигиталне канале, а нисмо у могућности да изршимо набавку телевизора за
велики број соба. Мислили смо минимално канала, што значи да могу сви да конкуришу,
чиме нисмо извршили дискриминацију понуђача.

Питање бр. 3:
Да ли се приликом достављања менице за озбиљност понуде може доставити ОП образац
који је оверен септембра 2013. године, с обзиром да није било промене потписа лица
овлашћењих за заступање или мора овера ОП обрасца да буде „не старија од 2 месеца од
дана одређеног за отварање понуда“?
Одговор 3.
Треба да се достави ОП образац који није старији од 2 месеца од дана одређеног за
отварање понуда.
Питање бр. 4:
Да ли меница за добро извршење посла треба да гласи на 10% укупне вредности понуде
(без ПДВ-а), како се наводи у конкурсној документацији или на 10 % од укупне вредности
уговора (са ПДВ-ом), како се наводи у Обрасцу бр. 10 или на 10% од укупне вредности
понуде (са ПДВ-ом), како се наводи у Моделу уговора?
Одговор 4.
Према Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања исупњености услова „Службени гласник број 124/12)
а у складу са чланом 12 став 2 наводи се да се средство обезбеђења за озбиљност понуде,
односно за извршење уговорне обавезе, Наручилац може да тражи у износу не већем од
10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора, осим у случају обезбеђења за
авансно плаћање. У складу са овим чланом 12 став 2, Наручилац тражи средство
обезбеђења у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора.
Питање бр. 5:
Да ли је потребно доставити и ОП образац приликом достављања менице за добро
извршење посла, како се наводи у конкурсној документацији, а не наводи се у Моделу
уговора и да ли се може доставити ОП образац који је оверен септембра 2013. године, с
обзиром да није било промене потписа лица овлашћењих за заступање или мора овера ОП
обрасца да буде „не старија од 2 месеца од дана одређеног за отварање понуда“?
Одговор 5.
Као што смо навели у одговору на питање 3 требало би да се достави ОП образац који није
старији од 2 месеца од дана одређеног за отварање понуда. Није потребно доставити ОП
образац приликом достављања менице за добро извршење посла.

Питање бр. 6:
Да ли Наручилац има изведену мрежну инсталацију до ТВ Пријемника (LAN Мрежу)?
Одговор 6.
Наручилац нема изведену мрежну инсталацију до ТВ Пријемника (LAN Мрежу).
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 29/2015.
Дана 21.09.2015. године

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку мале вредности бр. 29/2015
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр.
29/2015 - Усуге дистрибуције интернета и кабловске телевизије за потребе Специјалне
болнице за рехабилитацију
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца,
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку у отвореном поступку, број 29/2015 – Усуге дистрибуције интернета и
кабловске телевизије за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију
1) у делу који се односи на образац структуре цене у колони јединична цена без и са
ПДВ мења се у месечна цена без и са ПДВ и то на следећи начин:
Назив услуге
1. Интернет пакет
50/50 Mbps
2. Пријем аналогних и
Дигиталних тв канала
3. Статичка IP aдреса
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1
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1
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У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 21.9.2015. године
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