Број: 3737
Датум 01.6.2015. год.
Одговор на питање заинтересованог добављача на Т-505/2015 УЕ године објављеног на
порталу и интернет страници:
1

2

3

4

5

6

7

8

Будући да чланом 4. Модела уговора захтевате радни однос непосредних извршилаца, а да на страни
7/38 наводите да је цена фиксна и да се не може мењати, на који начин понуђачи могу да испоштују члан
4. Модела уговора, уколико у периоду важења уговора дође до промене минималне цене рада?
Одговор: Уговорена цена се може кориговати, након истека опције понуде, у случају промене индекса
потрошачких цена изнад 3% или промене минималне загарантоване цене рада у Републици Србији изнад
3%.
На страни 5. конкурсне документације, у тачки 3.2. се наводи: „Понуђач може да поднесе понуду за једну
или више партија, с тим што је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку
или само на одређене партије. Понуда мора да обухвата најмање једну целокупну партију.“ Да ли је у
питању грешка, јер се из садржаја конкурсне документације не може утврдити да је јавна набавка
обликована у партије?
Одговор: У питању је грешка понуда није обликована по партијама.
У члану 7. Модела уговора се наводи да изабрани понуђач / Испоручилац се обавезује да у тренутку
закључења уговора доставити наручиоцу бланкосопствену соло меницу ... у циљу наплате у висини 10%
уговорене вредности Јавне набавке без ПДВ а и картон депонованих потписа након закључења уговора у
висини од 10% од укупне вредности понуде са ПДВ – ом. Да ли Наручилац захтева од изабраног понуђача
средство обезбеђења (меницу) за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ
или са ПДВ?
Одговор: У висини од 10% од процењене вредности ове јавне набавке без ПДВ
Да ли се у обасцу структуре цене уписује цена по радном сату једног извршиоца или укупна цена на
годишњем нивоу и уколико се уписује цена на годишњем нивоу, молимо да прецизирате укупан број
радних сати на годишњем нивоу?
Одговор:Уписује се цена радног сата по једном извршиоцу, а уговор се прави на процењену вредност
Јавне набавке.
У члану 9. Модела уговора се, између осталог, наводи: „Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити
активирањем банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 7. овог уговора“ Да ли је у питању
грешка јер се у члану 7. модела уговора наводи да изабрани понуђач доставља меницу а не банкарску
гаранцију?
Одговор: Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити aктивирањем банкарске менице.
У обрасцу – Изјава извршиоца о примени Система заштите животне средине се наводи: „Извршилац је
сагласан да се приликом испоруке добара на локацијама и у објектима Наручиоца придржава законских и
осталих захтева који се односе на аспекте животне средине и процедура, упутстава и радних инструкција
ЕМС“. О којој испоруци добара је реч, односно да ли је у питању грешка јер предмет јавне набавке нису
добра већ услуге?
Одговор: Приликом извршења услуге.
На страни 11. конкурсне документације се наводи: „Понуђач је дужан, да у току разматрања понуда
омогући стручној комисији Наручиоца да врши контролу и тестирање као и да изврши демонстрацију
функционисања релевантне опреме и капацитета понуђача.“ Молимо вас да појасните о каквом
тестирању и демонстрацији функционисања релевантне опреме је реч?
Одговор:Одустали смо од додатних услова у оквиру техничког капацитета ,тако да тај део треба
занемарити.
Имајући у виду предмет јавне набавке, да ли је понуђач у обавези да обележи поље (чекира) да је ималац
права интелектуапне својине у Обрасцу – Изјава понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2
Закона (стр. 36. к.д.)?
Одговор :Није у обавези.

На основу измена конкурсне документације Јавна набавка се продужава, тако да отварање Т-505/2015
УЕ је 09.06.2015.године у 11.15.часова, а достављање документације је такође 09.06.2015. до 10 часова.

