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Saglasno odredbi člana 63 Stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i
68/15), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanje:
Da li je neophodno priložiti "Obrazac strukture cene za sve partije sa uputstvom kako da se popuni,
popunjen, potpisan i pečatom overen" (stavka 5.), kao što piše u poglavlju: 5.2.1 PONUDA MORA DA
SADRŽI, i ako se podnosi ponuda samo za jednu partiju?
Odgovor:
Obrazac strukture cene se podnosi samo za partiju za koju se dostavlja ponuda.
Pitanje:
U poglavlju 5.20 RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDE navedeni su kao "Bitni nedostaci ponude":
б) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
в) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
U prethodnom tekstu konkursne dokumentacije navedeno je da:
Наручилац није прописао додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чланом 76. Закона. Na koje se to dodatne uslove za učešće poziva?
Kao što nije nigde navedeno koje sredstvo obezbeđenja je traženo uz ponudu.
Spominje se samo finansijsko obezbeđenje u vidu blanko registrovanih menica za dobro izvršenje
posla u slučaju da njegova ponuda bude izabrana, kao i za otklanjanje grešaka u garantnom roku,
koje se verovatno dostavljaju prilikom potpisivanja Ugovora, mada nije striktno navedeno.
Odgovor:
Brišu se oba stava pošto se ne traži ništa dodatno niti se dostavlja menično obezbeđenje uz
ponudu.
Pitanje:
U sastavu Konkursne dokumentacije nije priloženo Menično ovlašćenje u skladu sa vašim zahtevima. Da
li je potrebno da ga mi napišemo i dostavimo?
Odgovor:
Menično ovlašćenje se ne dostavlja uz ponudu.

Pitanje:
Na naslovnoj strani Konkursne dokumentacije napravljena je greška u datumu za podnošenje i otvaranje
ponude.
Odgovor:
Ispravljeno

S poštovanjem,
Komisija za javnu nabavku 01-4/2019

