РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије и буџет
Служба за јавне набавке
Број: 404-23/2017-II-8
Дана: 03. 05. 2017. године
Сремски Карловци

На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број
124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија даје

Одговор заинтересованим лицима
на питање у вези са јавном набавком
НАБАВКА ВИДЕО НАДЗОРА НА РАСКРСНИЦАМА И УСТАНОВАМА
Редни број ЈН МВ VIII-1-1-2

Дана, 28. 04. 2017. године, запримљено је питање/захтев за додатним
информацијама у предметном поступку јавне набавке, који гласи:

Захтев број 2:

Поштовани,
Молимо Вас да извршите измене конкрсне документације за јавну набавку – ВИДЕО
НАДЗОР НА РАСКРСНИЦАМА И УСТАНОВАМА Редни број ЈН МВ VII-1-1-2, а у
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама

Сматрамо да услов обавезног обиласка терена и потписивање обрасца као доказ да је
Понуђач обишао терен није у сагласности са Законом о јавним набавкама и као такав не може
бити елиминаторни фактор за учешће у поступку предметне јавне набавке. Молимо Вас да
промените овај захтев.
5)

Moлимо Вас да сагласно свему напред наведеном извршите измене конкурсне документације
како би понуђачи на основу ње могли да припреме прихватљиву понуду или ћемо бити
принуђени да се обратим Републичкој комисији за заштиту права.

Одговор/појашњење број 2 гласи:
У Члану 81. Став 4. Закона о јавним набавкама стоји да је саставни део заједничке
понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
1)

Даље, у ставу 5. истог члана се наводи: Споразумом из става 4. Овог члана уређују се и
друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.
На основу свега изнетог, наручилац је и одредио елементе споразума у случају подношења
заједничке понуде, с тим што се наведене тачке не односе на Закон, већ на питања које
споразум треба да регулише, према наведеном редоследу. Наручилац ће у складу са тим
извршити измену конкурсне документације и исправити техничку грешку која је настала
оваквом формулацијом
2) Наручилац ће извршити измене и допуне конкурсне документације у делу који се
односи на начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача.
3) Наручилац ће извршити измене и допуне конкурсне документације у делу који се
односи на Образац понуде.
4) Наручилац ће сходно Вашим примедбама извршити измене конкурсне документације у
делу који се односи на технички капацитет.
5) Наручилац ће сходно Вашим примедбама извршити измене конкурсне документације у
делу који се односи на технички капацитет.

Захтев број 3:
Дана, 03. 05. 2017. године, запримљено је питање/захтев за додатним
информацијама у предметном поступку јавне набавке, који гласи:

Одговор/појашњење број 3 гласи:
1) Наручилац ће сходно горенаведеним одговорима извршити

Измене и допуне
конкурсне документације , продужити /одредити примерен рок за подношење понуде и
ускладити све рокове из конкурсне документације.

2) Поменути стандарди се односе на област техничке заштите ,квалитет услуге и
заштиту информација.Наручилац сматра да су поменути стандарди важни за
квалитетну реализацију посла који је предмет јавне набавке.
3) Носач је део пројектне документације тако да наручилац није мењао
документацију него је преписао из пројекта. Модел носача је такође наведен у
пројекту у који Вам је омогућен несметан увид.

КОМИСИЈА ЗА
ЈН МВ VIII-1-1-2

