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 документације за јавну набавку ЈН бр. 11/2019 - пружање услуга интернета и
бежичног (Wi-fi) повезивања и мобилне телефоније за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Наручилац је на страни 4 КД навео да је рок за достављање понуда 03.04.2019. године, у
11:00 часова, док је у позиву и на свим осталим местима у КД наведен рок за достављање
понуда 03.04.2019. године до 11:30 часова. Молимо за информацију о тачном времену
предаје, да ли до 11:00 или до 11:30 часова?
Одговор 1.
Рок за достављање понуда је 03.04.2019 до 11:30 часова.
Питање бр. 2:
Као рок важења понуде, наручилац је на страни 20 конкурсне документације навео следеће
„Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда“. У обрасцима
понуде за обе партије стоји минимални рок од 30 дана од дана отварања понуда. Молимо
наручиоца за јасну информацију који је минимални рок важења понуде.
Одговор 2. Рок важења понуда је минимум је 30 дана од дана јавног отварања понуда,
како је наведено у обрасцима понуде.
Питање бр. 3:
Молимо наручиоца да јасно дефинише за коју се партију подносе средства финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде, као и одређени докази у оквиру додатних услова и да
јасно прецизира који докази спадају у финансијски а који у пословни капацитет.
Одговор бр. 3: средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде се достављају за
обе партије.
Питање бр. 4:
С обзиром да се за партију 2 – Услуге мобилне телефоније, не може унапред одредити
укупна вредност понуде на основу јединичних цена датих у понуди, јер понуђачи не могу
да претпоставе количину саобраћаја коју ће наручилац остварити у периоду важења
уговора, сугеришемо наручиоцу да за средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде за Партију 2, одреди тачну вредност на коју ће понуђачи доставити менично
овлашћење, у зависности од одговора на претходно питање.
Одговор бр. 4. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације
Питање бр. 5:
Као средство финансијског обезбеђења, понуђачи су у обавези да доставе БЛАНКО
СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење, на име озбиљности понуде, на
вредност од најмање 10% укупне вредности понуде без ПДВ са роком важности до истека
опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума отварања понуда. На страни 20 КД,

наведено је да је рок важења понуде минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда. С
тим у вези, молимо наручиоца да прецизира да ли менично овлашћење треба да важи до
истека опције понуде који је минимум 60 дана или најмање 30 дана од датума отварања
понуда.
Одговор бр.5. Рок важења менице је најмање 30 дана од дана отварања понуда.
Питање бр. 6:
Као један од додатних услова, наручилац захтева потврду о броју дана неликвидности коју
издаје Народна банка Србије да понуђач није био у блокади у периоду од 12 месеци
рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки.
Да ли ова потврда треба да обухвати период од 07.03.2018. године до 07.03.2019. године? С
обзиром да је ово доказ који је јавно доступан на интернет страници НБС, да ли је за
наручиоца прихватљиво да понуђачи доставе изјаву на меморандуму у којој ће навести
интернет адресу на којој се може проверити овај податак, сходно члану 79. став 6. ЗЈН?
Одговор бр.6.
Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије треба да обухвати
период од 07.03.2018. године до 07.03.2019. године. Наручилац као доказ прихвата изјаву
на меморандуму понуђача са јасно наведеном интернет адресом на којој се могу проверити
подаци.
Питање бр. 7:
У вези са додатним условом за финансијски капацитет, где наручилац под А) наводи да
је у питању пословни капацитет, да је понуђач у задње три године (2016., 2017. и 2018.г)
од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки снадбевао
најмање пет купаца услугама које су предмет јавне набавке од тога да је један уговор у
минималној вредности 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, молимо за појашњење на коју се
партију односи овај додатни услов, као и појашњење којим се обрасцем доказује поменути
услов с обзиром да се наведени Образац број 7 –списак испоручених добара не налази у
конкурсној документацији, односно Образац број 7 на страни 36 КД је Изјава о независној
понуди. Сугеришемо наручиоцу исправку техничке грешке око назива финансијског
односно пословног капацитета, са назнаком на коју се партију односи и додавање новог
обрасца који ће садржати списак испоручених услуга за партију за коју се и захтева.
Одговор бр.7.
Додатни услов за пословни капацитет, да је понуђач у задње три године (2016., 2017. и
2018.г) од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
снадбевао најмање пет купаца услугама које су предмет јавне набавке од тога да је један
уговор у минималној вредности 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, односи се само на
Партију 2 – Услуге мобилне телефоније. Као доказ понуђачи достављају потврду
референтног купца/наручиоца у слободној форми, која мора да садржи податке о
референтном купцу/наручиоцу, број, датум и вредност уговора.

Питање бр. 8:
Да ли се укупна цена за Партију 1 у обрасцу понуде за услугу интернета и бежичног (Wifi) повезивања, као и у члану 2. модела уговора на страни 40. модела уговора, исказује на
месечном нивоу или за укупан период од 12 месеци?
Одговор бр.8.
Укупна цена за Партију 1 у обрасцу понуде за услугу интернета и бежичног (Wi-fi)
повезивања, као и у члану 2. модела уговора на страни 40. модела уговора, исказује се за
укупан период од 24 месеца.
Питање бр. 9:
У моделу уговора за Партију 1 и Партију 2, на првој страни наручилац у загради наводи:
заокружити партије за које понуђач доставља понуду. Молимо за појашњење на којем
месту треба заокружити број партије, с обзиром да у конкурсној документацији постоје
одвојени модели уговора за сваку партију појединачно.
Одговор бр.9. У питању је техничка грешка која ће бити исправљена у изменама
конкурсне документације.
Питање бр. 10:
Сугеришемо наручиоцу измену члана 3. модела уговора у којем је наведено да ће се
плаћање вршити по испостављеном рачуну до 20-ог у наредном месецу, а према условима
из обрасца понуде, с обзиром да се у обрасцу понуде за Партију 1 наводи да ће се плаћање
услуге вршити у року од 30 дана од дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре.
Одговор бр.10. У питању је техничка грешка која ће бити исправљена у изменама
конкурсне документације.
Питање бр. 11:
У члану модела 5 модела уговора за Партију 1, на страни 41, стоји да је извршилац у
обавези да понуђене услуге изврши у року од _______ дана (не дужи од 30 дана) дана од
дана ступања на правну снагу Уговора, док је на страни 19 наведено следеће: „Рок
извршења не може бити дужи од 15 дана од дана ступања на правну снагу уговора, а
место извршења је адреса Наручиоца. Уколико је у понуди наведен дужи рок извршења
услуге, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.“ Сугеришемо наручиоцу да
усклади наведене рокове, односно јасно наведе који је максимални рок извршења који
понуђачи могу да понуде, односно упишу у модел уговора, с обзиром да се овај рок
примењује и као резервни елемент критеријума.
Одговор бр.11. У питању је техничка грешка која ће бити исправљена у изменама
конкурсне документације.
Питање бр. 12:
У члану 13. модела уговора за Партију 1, и члану 7 за Партију 2, стоји следеће:
„Извршилац је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави
наручиоцу бланко меницу као средство финансијског обезбеђења на име гаранције за
предметни производ.“ Молимо наручиоца за појашњење да ли је у питању техничка

грешка, с обзиром да производи спадају у добра, а предмет ЈН су услуге. Уколико јесте
техничка грешка, сугеришемо наручиоцу брисање овог пасуса у наведеним члановима.
Одговор бр.12. У питању је техничка грешка која ће бити исправљена у изменама
конкурсне документације.
Питање бр. 13:
Сугеришемо наручиоцу исправку вредности менице за добро извршење посла у члану 13.
модела уговора за Партију 1, и члану 7 за Партију 2, тако да буде у висини 10 % од
уговорене цене без ПДВ-а, у складу са захтевом наручиоца на страни 12, а не од
„вредности понуде са ПДВ“.
Одговор бр.13. прихватамо сугестију потнцијалног понуђача и биће исправљено у
изменама конкурсне документације.
Питање бр. 14:
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 достављају 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 (менично овлашћење и бланко меницу) оверавају печатом.
Сходно наведеном, молимо вас да потврдите да недостатак печата на поменутим
обрасцима у понуди неће бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве.
Одговор бр.14. Понуде које садрже обрасце (бланко меницу и менично овлашћење) који
нису оверени печатом Наручилац неће одбијати као неприхватљиве
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. 11/2019.
Дана 25.03.2019. године

