Информационо-комуникациона установа
„Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС“
Булевар Краља Александра 90, Београд

тел. 011/7158-942, факс. 011/3370-288
Број: 404-545/2016/02
Датум: 08.09.2016.године
Комисија за јавну набавку услуга у отвореном поступку- Услуга повезивања основних и
средњих школа у Републици Србији на АМРЕС- ЈН бр. 01/16, образована решењем број 404363/2016/03 од 14.06.2016. године, у року предвиђеном чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), припремила је дана
08.09.2016. године
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке услуга
- Услуга повезивања основних и средњих школа у Републици Србији на АМРЕСЈН бр. 01/16
Дана 07.09. 2016. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу са захтевом за
појашњењем конкурсне документације у предметном отвореном поступку јавне набавке ЈН бр
01/16 следеће садржине:
„Poštovani,

U vezi sa pripremom ponude za javnu nabavku Usluga povezivanja osnovnih i srednjih škola u
Republici Srbiji na AMRES- JN br. 01/16, molimo vas za pojašnjenja i odgovore na pitanja:
U okviru konkursne dokumentacije zahtevate „ponuđač je u obavezi da u ponudi dostavi Pismo
o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla u visini od 3 %
ukupne cene koja je iskazana u Obrascu ponude (bez PDV-a) sa rokom važenja najmanje 30
(slovima: trideset) dana duže od roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi traženu
bankarsku garanciju i/ili pismo o namerama banke za dobro izvršenje posla, kao i ako
navedena ne sadrže obaveznu minimalnu sadržinu, ako sadrže kraće rokove važenja i u
suprotnosti su sa zahtevima i uslovima naručioca koji su određeni u pogledu ovih pisama,
ponuda će biti odbijena kao neprihvatlјiva.“ S obzirom na opciju „i/ili“ koja se navodi u
konkursnoj dokumentaciji (str. 33/228, Tačka 5.11.) molimo vas za pojašanjenje da li je
potrebno dostaviti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla uz ponudu?
2. Da li Potvrda NBS o broju dana nelikvidnosti (uslov – da ponuđač nije bio ni jedan dan
nelikvidan) treba da obuhvati period od poslednjih šest meseci (februar, mart, april, maj, jun, jul
2016. godine) koji prethode mesecu objavlјivanja Poziva za podnošenje ponuda na Portalu
javnih nabavki ili tražena Potvrda NBS treba da obuhvati period od poslednjih šest meseci koji
prethode objavlјivanju poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki?
3. Odelјkom 3.2 , na strani 22- 24 konkursne dokumentacije, navedeno je da dodatne uslove , u
slučaju podnošenja zajedničke ponude, članice zajedničke ponude ispunjavaju zajedno. Sa
druge strane, u odelјku 5.2, na strani 28. konkursne dokumentacije, navedeno je da svaki član
grupe ponuđača potpisuje obrazac Referentne liste. Imajući u vidu da se navedenim obrascem
dokazuje ispunjenost dodatnog uslova, a da, kako je napred navedeno dodatne uslove članice
zajedničke ponude ispunjavaju zajedno, molimo za pojašnjenje, da li navedeno u odelјku 5.2
znači da svaka članica zajedničke ponude mora pojedinačno ispuniti dodatni uslov poslovnog
kapaciteta iz tačke 9 tabele odelјka 3.1? navedeno je u suprotnosti sa napomenom iz odelјka
3.2 da dodatne uslove članice zajedničke ponude ispunjavaju zajedno.
1.
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U slučaju izbora zajedničke ponude kao najpovolјnije, molimo za pojašnjenje da li Okvirni
sporazum i pojedinačne ugovore potpisuju sve članice zajedničke ponude, ili se i u ovom
slučaju članice mogu opredeliti da jedna od njih potpiše Okvirni sporazum i pojedinačne
ugovore u ime cele grupe (predmetna mogućnost je eksplicitno navedena samo za potpisivanje
modela okvirnog sporazuma i modela pojedinačnog ugovora koji se dostavlјaju u okviru
ponude, ali ne i za potpisivanje nakon izbora najpovolјnije ponude)
5. U okviru konkursne dokumentacije navodite da je „Ponuđač je dužan da u ponudi priloži svu
originalnu tehničku dokumentaciju proizvođača uređaja koja dokazuje da uređaj sadrži sve
tražene funkcionalnosti za svaku od lokacija. Pod originalnom tehničkom dokumentacijom se
između ostalog podrazumevaju: brošure, katalozi, korisnička uputstva, uputstva za konfiguraciju
i instalaciju opreme, data sheet, tehnička dokumentacija koja je odštampana sa zvaničnog sajta
proizvođača ili drugi zvanični dokument proizvođača opreme kojim se potvrđuje ispunjenost
traženih funkcionalnosti.“ Da li je za naručioca prihvatlјivo da se navedena dokumentacija
dostavi na stranom, engleskom jeziku?“
4.

Имајући наведени захтев у виду, Комисија за јавну набавку добара, сходно члану 63. Закона,
даје следећe
ОДГОВОРE
1. Пoнуђaч je у oбaвeзи дa у пoнуди дoстaви само Писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за добро извршење посла на начин одређен у тачки 5.11 на страни
33 од 288 Конкурсне документације, и није у обавези да у понуди достави и банкарску
гаранцију за добро извршење посла. С тим у вези мења се конкурсна документација на
страни 33 од 288 у тачки 5.11. тако што се у пасусу који гласи „Уколико понуђач не
достави тражену банкарску гаранцију и/или писмо о намерама банке за добро извршење
посла, као и ако наведена не садрже обавезну минималну садржину, ако садрже краће
рокове важења и у супротности су са захтевима и условима наручиоца који су одређени у
погледу ових писама, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.“, речи које гласе
„тражену банкарску гаранцију и/или “ бришу.
2. Пoтврдa НБС o брojу дaнa нeликвиднoсти (услoв – дa пoнуђaч ниje биo ни jeдaн дaн
нeликвидaн) трeбa дa oбухвaти пeриoд oд пoслeдњих шeст мeсeци (фeбруaр, мaрт,
aприл, мaj, jун, jул 2016. гoдинe) кojи прeтхoдe мeсeцу oбjaвљивaњa Пoзивa зa
пoднoшeњe пoнудa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.
3. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно. Чињеница да је конкурсном документацијом
прецизиран начин потписивања одређених образаца, а између осталих и образац
референтне листе, се не може тумачити на начин да је тиме и одређено да додатни
услов који је наведен под тачком 9. у погледу пословног капацитета у Конкурсној
документацији мора појединачно испунити сваки понуђач из групе понуђача. Дакле,
додатни услов који је наведен под тачком 9. табеле 3.1 одељка 3.1.1. Конкурсне
документације у случају заједничке понуде, група понуђача испуњава заједно.Уколико је
само један понуђач из групе понуђача пружао референтне услуге, прихватиће се образац
13 – Референтна листа коју је потписало овлашћено лице оног понуђача које је те услуге
и пружило.
4. Уз понуду је обавезно приложити, као саставни део понуде Споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
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податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
С тим у вези, Наручилац је у складу са чланом 81. Закона прописао минималну садржину
Споразума која је битна за оцену понуде. Преостале односе који нису обухваћени
мининалном садржином Споразума, а између осталих и начин потписивања оквирног
споразума и појединачног уговора закљученог на основу оквирног споразума (да одреде
пoнуђaча кojи ћe у имe групe пoнуђaчa пoтписaти угoвoр или ће сваки понуђач из групе
понуђача потписивати та документа) група понуђача уређује у складу са прописима
којима је регулисана област привредних друштава и облигациних односа, при чему те
одредбе око начина потписивања могу укључити у Споразум уколико то желе.
5. У складу са Конкурнсом документацијом, одељком 5.1. на страни 27 од укупно 288,
понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику, осим техничке
документације, која се може доставити и на енглеском језику и на српском језику. Дакле,
прихватљивом ће се сматрати понуда понуђача који је доставио техничку документацију
или на енглеском језику или на српском језику, између осталих и оригиналну техничку
документацију која је описана у конкурсној документацији.
-

Ова појашњења Конкурсне документације за предметну јавну набавку чине саставни део
Конкурсне документације, и понуђачи су у обавези да своје понуде припремају и у складу са овим
појашњењима.
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