УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Број: 232-5/2017
Београд, 08.03.2017. godine

ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 1
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 01/2017
Објављена 03.03.2017. године

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем конкурсне документације за јавну
набавку мале вредности број: НМВ-01-услуге мобилног телефона, поступајући по члану 63.
Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, brој:124/2012, 14/15 и 68/2015),
Комисија даје следеће одговоре:
1. Питање понуђача:
На страни 12. Конкурсне документације Наручилац је дефинисао следеће:
«Заокруживање се врши на две децимале» Молимо наручиоца да ли се ова
дефиниција односи и на пондере и на цене?
Одговор наручиоца:
Дефиниција се односи и на пондере и на цене.
2. Питање понуђача:
«Уколико неко понуди вредност 0,00 динара (цена о), за потребе обрачуна
оствареног броја пондера користиће се 1,00 динар». Уколико неко од понуђача
понуди цену која је нижа од 1,00 динара а различита од 0,00 динара (нап. 0,01;
0,02...), да ли ће се за потребе обрачуна броја пондера такођер користити 1,00
динар?
Одговор наручиоца:
Да, за потребе обрачуна броја пондера такођер ће се користити 1,00 динар.
3. Питање понуђача:
На страни 14. конкурсне документације наводи се да је рок важења менице за
добро извршење посла 30 дана дужи од истека рока важности уговора док се у члану 13.
Модела уговора наводи да је трајање гаранције за добро извршење посла најмање 5 радних
дана дуже од истека рока за коначно извршење посла
Одговор наручиоца:
Исправна је дефиниција која се налази у члану 13. Модела уговора.
4. Питање понуђача:
Сугеришемо наручиоцу да прецизира рок важења понуде с обзиром да на страни
15. Конкурсне документације наводи да рок не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуде а у Образцу понуде се наводи рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана
Одговор наручиоца:
Исправна је дефиниција која се налази на страни 15. Конкурсне документације
где је наведен рок који не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
5. Питање понуђача:

Да ли меница за добро извршење посла има рок важења 5 дана дуже од дана
истека рока за коначно извршењље посла, како се наводи у члану 13.
став 1. Модела уговора?
Одговор наручиоца:
Исправна је дефиниција која се налази у члану 13. Модела уговора.
6. Питање понуђача:
Да се изврши измена члана 5. Модела уговора?
Одговор наручиоца:
Модела уговора остаје исти, који је у саставу конкурсне документације
објављене на Порталу УЈН.
7. Питање понуђача:
Да се изврши измена рока испоруке телефонских уређаја максимално 15 дана?
Одговор наручиоца:
Рок испоруке телефонских уређаја остаје исти – не дужи од 15 дана.
8. Питање понуђача:
Да ли су понуђачи у обавези да попуне тачку 16. на страни 14.
конкурсне документације?
Одговор наручиоца:
Понуђачи нису у обавези да попуне тачку 16. на страни 14.
конкурсне документације.
9. Питање понуђача:
Да ли су понуђачи у обавези да доставе целокупну
конкурсну документације, поред обавезних образаца, која се не потписује?
Одговор наручиоца:
Понуђачи нису у обавези да доставе целокупну
конкурсну документације поред обавезних образаца
Комисија за јавну набавку

