Јавно предузеће „ЈУГОИМПОРТ СДПР“
Булевар уметности 2, Нови Београд
Број: 949-5
Дана, 29.10.2019. године
ПРЕДМЕТ:

Појашњење и измена конкурсне документације,
јавна набавка број 949/1.1.35

У поступку јавне набавке добара - пролазна метал детекторска врата, број набавке:
949/1.1.35, примљен је следећи захтев за појашњење:
Питање 1
Октобра 24-ог сте објавили одговоре на питања потенцијалног понуђача у којем сте на
питања број 3 и 4 одговорили да исправљате грешку у конкурсној документацији и навели
сте “па речи „опреме за дигиталну штампу“ мења речима „пролазних метал детектор
врата“”.
Молим Вас да измените страну 7 конкурсне документације у складу са вашим одговором
“па речи „опреме за дигиталну штампу“ мења речима „пролазних метал детектор врата“”.
На питања 1 и 5 ваш одговор је да сте у конкурсној документациј направили грешке.
Молим Вас да измените образац понуде на страни 14 конкурнсе докуметације у складу са
вашим одговором “Минимални гарантни рок тражен конкурсном документацијом износи 12
месеци по пуштању уређаја у рад”
Молим Вас да објавите измену конкурсне документације како понуђачи не би у својим
понудама направили ненамерне грешке које битно могу утицати на њихову понуду, на
њихов пласман, као и на одлуку о додели уговора.
Одговор: У прилогу је измењена страна 7 конкурсне документације, део који се односи на
додатне услове и измењен Образац понуде
Питање 2
У спецификацији добра сте навели
“Право учешћа имају произвођачи тражене опреме и средства или њихови овлашћени
представници (доказ-оригинал изјаве произвођача да је понуђач његов овлашћени
представник за ову набавку).”
У додатним условима тражите
1- да понуђач поседује ауторизацију произвођача опреме, да је овлашћен за продају,
имплементацију и одржавање понуђене опреме.
2 - да је понуђач има гаранцију произвођача опреме да ће опрему одржавати
сертификовани сервисери, најмање 2.”
Према ЗЈН понуђачи који наступају у јавним набавкама могу бити :
 сами произвођачи
 овлашћени за продају, одржавање и сервис од стране произвођача
 овлашћени за продају, одржавање и сервис и од стране овлашћених продаваца,
дистрибутера односно реселл ера произвођача
Овако траженим додатни условом вршите дискриминацију конкуренције и то све према
Закону о јавним набавкама:

ЗЈН– Начело обезбеђивања конкуренције - члан 10. - Наручилац је дужан да у поступку
јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да
ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућивати било којег понуђача да
учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступа,
нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и
критеријума.
Молимо Вас да додатни услов измените на начин где ћете дати могућност
достављања ауторизације произвођача или продаваца (дистрибутера или реселлера) овлашћених од стране произвођача за продају, сервис, имплементацију и
одржавање предметне опреме, а да на овај начин омогућите што већу конкуренцију,
смањите могућност потенцијалне дискриминације и себи као наручиоцу омогућите
куповину предмета јавне набавке по најбољим и најповољинијим условима.
Одговор:
У вези изнетог наручилац мења конкурсну документацију у делу додатних услова, тачка 2.
став 2. и 3. тако да овај део измењен гласи:
- да је понуђач овлашћен од произвођача или представништва произвођача за територију
Републике Србије за продају и сервис добра које нуди.
- да је понуђач има гаранцију произвођача опреме да ће опрему одржавати
сертификовани сервисери.
Pitanje 3
У додатним условима за учешће у поступку јавне набавке тражите:
“Неопходни финансијски капацитет - да понуђач у последњих шест месеци који претходе
месецу објавњивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био
неликвидан
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, који
садржи податке о данима неликвидности за шест месеци који претходе месецу
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки или
потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци
који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки.”
Закон о јавним набавкама, члан 79 одређује следеће:
“Наручилац је дужан да наведе у конкурсној документацији да понуђач није дужан да
доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да
наведе који су то докази.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ
одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.”
Молим Вас да у складу са наведеним дозволите да понуђачи неопходан финансијски
капацитет докажу упућивањем на интернет страницу Народне банке Србије где су подаци
ликвидности јавно доступни и лако проверљиви.
Одговор:

У делу “1) Неопходан финансијски капацитет” додат је став:
„Понуђач није дужан да достави доказ да није био неликвидан у последњих шест месеци
који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, а прихватљиво је да финансијски капацитет докаже упућивањем на интернет
страницу где су подаци о данима неликвидности јавно доступни.“
Питање 4
Закон о јавним набавкама, члан 75, став 5 обавезује наручиоца јавне набавке да у
обавезним условима тражи од понуђача који учествују у јавним набавкама:
“5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.”
Молим Вас да у складу са Законом о јавним набавкама наведете као обавезан услов
понуђачима за учествовање у предметној јавној набавци да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке и то “Лиценцу
за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и
обуке корисника” издате од МУП РС, у складу са Законом о приватном обезбеђењу (“Сл.
гласник РС”, бр 104/2013 и 42/2015)
Молим Вас да измените образац изјаве о испуњености услова на страни 17 конкурнсе
докуметације у складу са нашим захтевом.
Молим Вас да објавите измену конкурсне документације како понуђачи не би у својим
понудама направили ненамерне грешке које битно могу утицати на њихову понуду, на
њихов пласман, као и на одлуку о додели уговора.
Одговор:
Захтев да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке наручилац може поставити само ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.
Законом о приватном обезбеђењу уређује се обезбеђење и заштита одређених објеката и
физичких лица и њиме се не прописује да су субјекти у пословању са добром које је
предмет ове јавне набавке дужни да имају важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности. Наведена лиценца могла би се евентуално захтевати само као
додатни услов у погледу пословног капацитета.

Комисија за јавну набавку

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1)

Неопходни финансијски капацитет

- да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу објавњивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне
регистре, који садржи податке о данима неликвидности за шест месеци који претходе
месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки или
потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци
који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки.
Понуђач није дужан да достави доказ да није био неликвидан у последњих шест месеци
који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, а прихватљиво је да финансијски капацитет докаже упућивањем на интернет
страницу где су подаци о данима неликвидности јавно доступни.
2)

Неопходан пословни капацитет

- да је понуђач у последњих годину дана до дана објављивања овог јавног позива
успешно реализовао као носилац посла набавке добра које је предмет ове јавне набавке,
најмање 1 (један) уговор у вредност која није мања од процењене вредности ове јавне
набавке (1.000.000,00 динара).
- да је понуђач овлашћен од произвођача или представништва произвођача за територију
Републике Србије за продају и сервис добра које нуди.
- да понуђач има гаранцију произвођача пролазних метал детектор врата да ће опрему
одржавати сертификовани сервисери.
Доказ: Референтна листа понуђача (образац XI) о реализованим уговорима који су
за предмет имали услугу која је предмет набавке – оверена потписом и печатом
овлашћеног лица да под пуном кривичном и материјалном одговорношћу тврди да су
подаци наведени у референтној листи тачни. Копије тражених потврда и сертификата.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара –
Пролазна метал детектор врата – јавна набавка број 949/1.1.35
Понуду даје понуђач
(Пословно име понуђача или скраћени назив из
одговарајућег регистра)

Понуђач наступа на следећи начин

а) самостално
б) са подизвођачем (број подизвођача ________)
в) заједничка понуда (број учесника ________)

Понуђач је извршење јавне набавке
поверио подизвођачу/или подизвођачима
Подизвођачу ће бити поверен проценат од укупне вредности набавке:
(који не може бити већи од 25%) (Навести проценат од укупне вредности јавне набавке
које ће извршити подизвођач. Ако у понуди не учествује подизвођач колона се
дијагонално прецртава)

________%

Подизвођач ће предмет јавне набавке
извршити у делу:
(Навести део набавке које ће извршити
подизвођач. Ако у понуди не учествује подизвођач
колона се дијагонално прецртава)

Заједничку понуду подноси група
понуђача:
(уколико се подноси заједничка понуда):
Укупан износ понуде
(из обрасца Структура цене)

Без
ПДВ
Са
ПДВ

Начин и услови плаћања:
(Наручилац ће вршити плаћање сукцесивно по пријему фактуре. Наручилац не дозвољава авансно плаћање.
Рок за плаћање не сме бити дужи од 45 дана)

Рок испоруке добара
(не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора.Прецизно
навести број дана као рок за испоруку добара. Понуђач не употребљава
речце „од“ и „до“, само наводи број дана)

Гарантни рок за испоручена добра
(минимално 12 месеци од дана пуштања уређаја у рад)

Опција важења понуде
(не може бити краћа од 30 дана)

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напоменa:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико је предмет јавне набавке обликован у
више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

