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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњење Конкурсне документације у поступку јавне
набавкe мале вредности Услугe израде пројектно - техничке документације и услуга
техничке подршке у управљању објектима, за потребе Републичког фонда за
здравствено осигурање: ЈН број 404-22-228/17-39.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15,
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 08.12.2017.
Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са припремањем
понуде у предметном поступку. Захтев заведен код Наручиоца под бројем 404-2-40/17-7.
Питања заинтересованог лица
Питање 1: У КД на стр. 9/37, у делу који се односи на начин достављања доказа о испуњености
услова, под тачком 5. Наручилац наводи да је за услов који се тиче укупног пословног прихода
понуђача у последње три године доказ Изјава- Образац 1 и 2, међутим, Образац 2 је Изјава
подизвођача о испуњености обавезних услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке
мале вредности. Молимо Наручиоца да исправи КД у овом делу.
Одговор Наручиоца
Начин достављања доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, наведен је и описан у
Поглављу 5 КД, под насловом 5.2 Доказивање испуњености услова, у ком делу је прецизно
наведено у ком случају се доставља Образац 1, а у ком случају Образац 2, а гласи:
„Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке доказује се ИЗЈАВОМ датом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу (члан 77. став 4. ЗЈН), и то:
а) Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке понуђача који наступа
самостално или у заједничкој понуди (Обр.1) или
б) Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке понуђача који наступа
са подизвођачем (Обр.2)“.
Начин доказивања испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, наведен је и описан у Поглављу
5 КД, под насловом 5.4 Услови које мора да испуни подизвођач, у ком случају се доставља
Образац 2 и под насловом 5.5 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе
понуђача, у ком случају се доставља Образац 1.
Питање 2:
Да ли у Обрасцу бр. 3.1 на стр. 21/37 КД ставке 1,11, 12 и 14 подразумевају све потребне
пројекте за те фазе (архитектура, конструкција, хидротехничке, електроенергетске, сигнално
телекомуникационе и машинске инсталације, и др. у зависности од објекта) или само
архитектуру и конструкцију, пошто се ставке од 2 до 10 односе на појединачне специфичне
пројекте?
Одговор Наручиоца
Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) подразумева само архитектуру и конструкцију, будући
да су остали Пројекти из свих релевантних области издвојени као посебни, односно издвојени
као појединачни специфични пројекти.
Питање 3:
У КД на стр. 30/37, у преамбули модела Уговора Наручилац је навео: "УГОВОРНЕ СТРАНЕ
САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:... Извршилац доставио Понуду, број___, од___, заведена код
Наручиоца под бројем_____ од___, у свему у складу са Конкурсном документацијом, број___,
од____. "
Молимо Наручиоца да потврди да ли је број КД 08/03 број: 404-2-40/17-5 од 06.12.2015. године
који се налази у заглављу насловне стране КД тачан и да се ради само о техничкој грешци у
куцању године (2015.), или треба да стоји други деловодни број КД са другим датумом?
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Одговор Наручиоца
У питању је грешка у писању само године (2017. уместо 2015) и иста није од значаја за
припремање исправне понуде. У осталом делу навода (деловодни број и датум) није начињена
грешка.
На страни 36/37 КД у Моделу уговора, под насловом Напомена, прецизно је наведено: „Модел
уговора потписати и оверити печатом“. Из наведеног недвосмислено произилази да није
потребно попуњавати Модел уговора.
Питање 4:
Питање бр. 4: У КД на стр. 32/37, у моделу Уговора у чл. 2 ст. 3. Наручилац наводи: "Уговарачи
су сагласни да укупна цена уговорене услуге не може прећи износ од ____ динара, који износ је
утврђен као износ укупно опредељених средстава Наручиоца за набавку услуге која је предмет
овог уговора."
Будући да у предметној КД за ЈН бр. 404-22-228/17-39 није наведена процењена вредност ЈН,
као и да су у Вашем плану ЈН за 2017. год. под тачком 4- Зграде и грађевински објекти,
предвиђена средства у износу од 4.000.000,00 дин за 4.1. Пројектовање, без ближе
одређености да ли се ради о конретној ЈН бр. 404-22-228/17-39, молимо Наручиоца да наведе о
ком износу се тачно ради како би потенцијали Понуђачи могли правилно да попуне модел
уговора (чл. 2. ст. 3. и чл. 13. ст. 2.) и испуне захтеве КД.
Одговор Наручиоца
На страни 36/37 КД у Моделу уговора, под насловом Напомена, прецизно је наведено: „Модел
уговора потписати и оверити печатом“. Из наведеног недвосмислено произилази да није
потребно попуњавати Модел уговора.
Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке (члан 61. став 2. ЗЈН)
Ова појашњења не представљају измену конкурсне документације.
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