
 
 
 
 
 
 
 
              РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
      Служба за финанијске и заједничке послове 
               II Број: 404-1-Д-3/14-12.06.2014. године 
                      Београд, Македонска 42 

                      зсл5 
 
Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара по партијама, Партија 
1.набавка таблета (преносиви рачунари), Партија 2.набавка усб меморија, за награђивање ђака 
генерације  и вуковаца  основних школа 
 
 
 
Питање 1: 
 
На страни 3  конкурсне документације сте навели да је рок за доношење одлуке 10 дана од дана 
отварања понуда а затим сте на страни 20 конкурсне документације навели да је рок за доношење 
одлуке 20 радних дана од дана јавног отварања понуда. 
 
Замолили бисмо Вас да нам прецизирате колики је рок за доношење одлуке о додели уговора? 
Такође бисмо Вас замолили да у складу са наведеним измените конкурсну документацију. 
 
Одговор Наручиоца: 
 
Рок за доношење Одлуке је 20 дана од дана отварања понуда, с обзиром да је у питању отворени 
поступак јавне набавке. 
 
Питање 2: 
 
На страни 7 конкурсне документације, у оквиру начина на који понуда мора бити поднета, сте 
навели да је понуђач дужан да са понудом достави и тражене узорке. 
 
С обзиром да нигде у конкурсној документацији није тражено да се уз понуду доставе узорци 
замолили бисмо Вас да нам потврдите да уз понуду није потребно достављати никакве узорке? 
 
Одговор Наручиоца: 
 
 Није потребно доставити узорке. 
 
Питање 3: 
 
На страни 16 конкурсне документације, у оквиру финанијског капацитета сте прво навели да је 
потребно да Понуђач има остварен приход у претходне три године и то 2011, 2012 и 2013 у 
збирном износу од најмање 20.000.000  динара а затим сте навели да се тај услов доказује са 
Извештајем о бонитету који садржи податке за 2010., 2011 и 2012 годину. 
 
Замолили бисмо вас да нам прецизирате на који три године се односи захтевани финансијски 
капацитет? Такође бисмо Вас замолили да у складу са наведеним измените конкурсну 
документацију. 
 
Одговор наручиоца: 
 
Финансијски капацитет се доказује достављањем извештаја о бонитету за 2011., 2012., и 2013. 
годину.Страна 16 конкурсне документације замењује се страном 16 А, која је чини сасатвни део 
појашњења конкурсне документације.  



 
Питање 4: 
 
На страни 18  конкурсне документације сте навели да је за средства финансијског обезбеђења уз 
понуду потребно доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде и два писма о намерама и то 
за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за отклањање 
недостатака у гарантном року. 
 
Затим сте у оквиру Обрасца 1 на страни 22 конкурсне документације у оквиру тачке 20. навели да 
је потребно доставити оригинал писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за 
повраћај аванса. С обзиром да је конкурсном документацијом предвиђени рок плаћања 45 дана од 
дана испоруке и да Наручилац не дозвољава аванс и с обзиром да сте на крају Обрасца 1 навели да 
уколико нису достављени сви наведени докази о испуњености услова да ће наручилац такву понуду 
одбити као неприхватљиву, замолили бисмо Вас да нам потврдите да уз понуду није потребно 
доставити писмо о намерама банке за издавање гаранције за повраћај аванса? 
 
Такође бисмо Вас замолили да у складу са наведеним измените конкурсну документацију 
 
Одговор наручиоца: 
Стране 22 и 23 конкурсне документације замењују се страном 22 А-23 А, које  чине саставни део 
појашњења конкурсне документације.  

 

Питање 5: 

На страни 18  конкурсне документације сте навели да је за средства финансијског обезбеђења уз 
понуду потребно доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде и два писма о намерама и то 
за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за отклањање 
недостатака у гарантном року. 
 
Затим сте у оквиру Обрасца 8 на страни 32 конкурсне документације у оквиру тачке 20. навели да је 
потребно доставити оригинал писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за 
повраћај аванса. С обзиром да је конкурсном документацијом предвиђени рок плаћања 45 дана од 
дана испоруке и да Наручилац не дозвољава аванс и с обзиром да сте на крају Обрасца 1 навели да 
уколико нису достављени сви наведени докази о испуњености услова да ће наручилац такву понуду 
одбити као неприхватљиву, замолили бисмо Вас да нам потврдите да уз понуду није потребно 
доставити писмо о намерама банке за издавање гаранције за повраћај аванса? 
 
Такође бисмо Вас замолили да у складу са наведеним измените конкурсну документацију. 
 
Одговор наручиоца: 
Стране 31 и 33 конкурсне документације замењују се страном 31 А-33 А, које  чине сасатвни део 
појашњења конкурсне документације.  

 
Питање 6: 
 
У Обрасцу структуре цене за Партију 1 на страни 42 конкурсне документације сте навели: „Начин 
плаћања: према члану 3. уговора". С обзиром да је у члану 2 а не у члану 3 уговора наведен рок 
плаћања од 45 дана замолили бисмо Вас да у складу са тим измените образац структуре цене. 
 
Одговор наручиоца: 
Страна 42 конкурсне документације замењују се страном 42 А, која чини саставни део појашњења 
конкурсне документације.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Питање 7: 
 
У Обрасцу структуре цене за Партију 2 на страни 44 конкурсне документације сте навели: „Начин 
плаћања: према члану 3. уговора". С обзиром да је у члану 2 а не у члану 3 уговора наведен рок 
плаћања од 45 дана замолили бисмо Вас да у складу са тим измените образац структуре цене. 
 
Одговор наручиоца: 
Страна 44 конкурсне документације замењују се страном 44 А, која чини саставни део појашњења 
конкурсне документације.  
 
Питање 8: 
 
На страни 18  конкурсне документације сте навели да је уз понуду потребно доставити банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде и то у висини од 2% од понуђене вредности понуде са ПДВ-ом. 
 
С обзиром да је Правилником о обавезним елементима конкутрсне документације, у члану 12. 
наведено да средство обезбеђења за озбиљност понуде не може бити веће од износу од 10% од 
вредности понуде без ПДВ-а, замолили бисмо Вас да нам потврдте да је уз понуду потребно 
доставити банкарску гаранцију у висини од 2% вредности понуде без ПДВ-а? 
 
Одговор наручиоца: 
 
Потребно је доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2 % вредности понуде 
без пдв-а. 
 
 
 
                                                                                                   
 
                                                                                         Председник Комисије 
                                                                                          Здравко Војновић



 
СГ О П 03-24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

