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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне
набавке: Набавка услуге фиксне телефоније за потребе РФЗО за период од 2 године
Дана 29.12.2016. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези
поступка јавне набавке: Набавка услуге фиксне телефоније за потребе РФЗО за период од 2 године,
број јавне набавке 404-1-231/16-71, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питање бр. 1:„Да ли се у понуди достављају ценовници који се помињу на страни 5 КД (тачке
4 и 9)?“
Одговор бр. 1: Наручилац је на страни 5 КД у тачки 4 и 9 навео да је ценовник прилог
уговора, односно да ће изабрани понуђач бити у обавези да приликом закључења уговора достави
важећи званични ценовник, који ће важити за цео период трајања уговора.
Из наведеног произилази да уз понуду није потребно доставити ценовнике, већ приликом
закључења уговора.
Питање бр. 2: „Зашто су једни делови модела уговора са празним цртама за упис података
дати у сивој боји, а други нису? Које делове попуњава понуђач?“
Одговор бр. 2: Понуђач није у обавези да попуњава модел уговора,већ само да исти потпише
и печатира, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог, као што је и наведенона
страни 30КД у Напомени испод модела уговора.
Питање бр. 3: „Зашто тражени сертификати нису наведени као обавезни део понуде, у списку
на страни 9 КД?“
Одговор бр. 3: Наручилац врши измену КД на страни 9, у тачки 2.1, редни бр.8), па уместо
„8) доказе о испуњености обавезних услова за учешће у складу са упутствима и инструкцијама
датим у одељку 5. – Услови за учешће и доказивање испуњености услова“
сада стоји
„8) доказе о испуњености обавезних и додатног услова за учешће у складу са упутствима и
инструкцијама датим у одељку 5. – Услови за учешће и доказивање испуњености услова“
Питање бр. 4: „На колико децимала се заокружују пондери?
Одговор бр. 4: Пондери се заокружују на две децимале.
Наручилац врши измену КД на страни 14, у делу „Напомена“, па уместо
„Напомена: Понуђачи су у обавези да у обрасцу 4.1, у табелама наведу цене које нису ниже
од 0,01 динар без ПДВ-а.“
сада стоји
„Напомена: Понуђачи су у обавези да у обрасцу 4.1, у табелама наведу цене које нису ниже
од 0,01 динар без ПДВ-а.
Пондери ће се заокруживати на две децимале.“

Питање бр. 5: „Да ли се уз меницу за добро извршење посла предаје Захтев за регистрацију
менице, како се наводи у члану 10. Модела уговора или се уз наведену меницу предаје Извод из
Регистра меница НБС оверен од пословне банке, како се наводи у конкурсној документацији?“
Одговор бр. 5: Уз меницу за озбиљност понуде и добро извршење посла потребно је
доставити Захтев за регистрацију менице или Извод из Регистра меница НБС оверен од пословне
банке.
Наручилац врши измену КД на
- страни 10. у тачки 6.1 и 6.2, где поред Извода из Регистра меница НБС додаје „или Захтев за
регистрацију менице“ и на
- страни 29., члан 10 став 3., где поред Захтев за регистрацију менице додаје „ или Извода из
Регистра меница НБС“
Наручилац ће објавити Конкурсну документацију (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) са наведеним
изменама на Порталу јавних набавки и интернет страници.
У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
Наручилац ће у складу са чланом 63. став 5.ЗЈН објавити Обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
Комисија за јавну набавку
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