
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАН” 

Број: ЈН 405-3/2020 

Датум: 10.06.2020. године 

УЖИЦЕ 

 

I ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА  

за јавну набавку услуге мале вредности, ЈН 405-3/2020 

 набавка услуга штампања и ковертирања рачуна и тужби - 

 

 

 У  поступку јавне набавке услуга штампање и ковертирање рачуна обједињене наплате  

и предлога решења о извршењу са повременим ковертирањем рекламних флајера,  

благовремено су постављена питања и сугестије за додатна појашњења у вези са 

припремањем понуде, која гласе: 

 “Поштовани, 

 У вези са припремом понуде за јавну набавку број ЈН 405-3/2020 услуге – штампање и 

ковертирање рачуна обједињене наплате и предлога решења о извршењу, са повременим 

ковертирањем рекламних флајера, за потребе наручиоца Јавно предузеће “Стан” Ужице, 

неопходне су нам додатне информације и појашњења: 

1. Одељком 2. Додатни услови, на страни 5. и 6. конкурсне документације утврђени су 

додатни услови које понуђач мора да испуни, као и начин доказивања истих. Са 

друге стране, одељком „Упутство како се доказује испуњеност услова“ на страни 

6/30 конкурсне документације, наведено је да „Изјавом о испуњавању услова за 

учешће у поступку јавне набавке понуђач под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава све услове за учешће у поступку јавне 

набавке (из члана 75. и 76. ЗЈН), дефинисане овом конкурсном документацијом“, 

што сам Образац 5 и садржи, као и на страни 7/30 да „уколико наручилац буде 

захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 

испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави све или поједине 

доказе“. Молимо Наручиоца за потврду да се додатни услови испуњавају 

достављањем само поменуте Изјаве и да Наручилац свакако може пре Одлуке о 

додели уговора да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа, сходно Члану 79 ЗЈН, став 1. 

2. С обзиром да је један од додатних услова дефинисан на страни 5/30 и 8/30 да 

понуђач располаже са пословним капацитетом - који испуњава ако је у 2019. 

години извршио услуге које су предмет јавне набавке у укупном износу од 

3.220.000 динара (без ПДВ), молимо за проверу текста у обрасцу изјаве понуђача о 

испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН 

(Образац 5) на страни 17, где је наведено да понуђач испуњава додатне услове за 

учешће у поступку и то за пословни капацитет - јер је у 2017., 2018. и 2019. 

години извршио услуге које су предмет јавне набавке у укупном износу од 

_____________ динара (без ПДВ). Да ли се укупан износ од 3.220.000 динара (без 

ПДВ) односи само на 2019. годину или на 2017., 2018. и 2019.годину? 

3. Молимо Наручиоца за потврду да је цена од 0,01 динар најнижа цена која се може 

понудити за сва три подкритеријума првог критеријума водећи рачуна о типу 

формуле која је дата за обрачун пондера где је нелогично понудити цену од нула 

динара због немогућности дељења нулом. 

4. Молимо Наручиоца да дефинише на колико децимала се заокружују пондери код 

три подкритеријума првог критеријума приликом примене формуле у фази стручне 

оцене понуда. 



5. На страни 26/30 наручилац наводи следеће: „Меницу изабраног понуђача наручилац 

ће задржати на име гаранције за добро и квалитетно извршење уговорених  

обавеза. Рок важења менице за гаранцију за добро и квалитетно извршење 

уговорних обавеза је 30 дана дуже од дана истека уговореног рока за извршење 

уговора“. Сугеришемо наручиоцу да финансијско средство обезбеђења у виду 

менице за добро и квалитетно извршење уговорних обавеза, посебно дефинише у 

моделу уговора и то као посебну меницу са утврђеним износом, с обзиром да се 

менично овлашћење које се доставља уз меницу односи на озбиљност понуде и 

рок важења истог је минимум 63 дана од дана отварања понуда.” 

 

ОДГОВОРИ  

1. Одговор на 1. питање:   

 Додатне услове за учешће у поступку и начин доказивања испуњености ових услова за 

учешће у поступку јавне набавке ЈН 405-3/2020, наручилац је таксативно одредио у поглављу 

IV конкурсне документације и у “Упутству како се доказује испуњеност услова” на страни 

6/30 конкурсне документације. То значи да је понуђач обавезан да (поред изјаве из Обрасца 5. 

у конкрсној докуменатацији) уз понуду достави и све доказе назначене у колони под називом: 

“Начин доказивања:” предметне табеле.  

 2. Одговор на 2. питање:  

 Износ од 3.220.000,00 динара у обрасцу “Изјава понуђача о испуњавању услова за 

учешће у поступку јавне набавке”  односи се само на 2019. годину, због чега ће наручилац 

извршити исправку грешаке у обрасцу 5. на страни 17. Конкурсне документације.  

 3. Одговор на 3. питање: 

 На страни 4/30, под тачком 2. II поглавља конкурсне документације, наручилац је одредио 

оквирни број/количину рачуна за штампање и ковертирање од 24.000 месечно (само за рачуне СОН, 
без тужби и рекламних флајера), што је несумљиво од утицаја за понуђачеву калкулацију висине 

јединичничних цена (по рачуну, тужби или флајеру), као и на интрес понуђача да учествује и оствари 

приоритет у поступку доделе теретног уговора о јавној набавци, па ова цена може бити 
исказана/понуђена и испод јединичне цене од 0,01 динар.  

 Уговор о јавној набавци је теретни уговор, због чега се за извршење ниједне услуге која је 

предмет конкретне јавне набавке не може понудити цена од 0 динара.   

 4. Одговор на 4. питање: 

 Наручилац није ограничио број децимала. 

 5. Одговор на 5. питање: 

 У вези са сугестијом под тачком 5. Захтева за додатним информацијама (или појашњењима) 
конкурсне документације, наручилац ће допунити Конкурсну документацију у смислу да ће изабрани 

понуђач бити дужан да пре закључења уговора о јавној набавци достави посебно менично 

овлашћење/писмо  уз бланко меницу, достављену уз понуду уколико меница није реализована као 
средство за озбиљност понуде.       

 

 Комисија за јавну набавку 


