
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАН” 
Број: ЈН 275-5/2019 

Датум: 27.06.2019. године 

УЖИЦЕ 

 

I ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА  

за јавну набавку услуге мале вредности, ЈН 275-5/2019 

 набавка услуга штампања и ковертирања рачуна и тужби - 

 

 

 У  поступку јавне набавке услуга штампања и ковертирања рачуна и тужби, у фази 

поступка пре истека рока за подношење понуда,  благовремено су постављена питања за 

додатна појашњења у вези са припремањем понуде, која гласе: 

“Poštovani, 

Vezano za pripremu ponude za Naručioca Javno preduzeće „Stan“ Užice, usluge 
štampanje računa i tužbi,br.JN 275-5/2019,molimo vas za pojašnjenja i odgovore na 
pitanja: 

1. U okviru konkursne dokumentacije na strani 17,Obrazac br.5 navedeno je da se obavezni i 
dodatni uslovi ispunjavaju dostavljanjem Izjave ponuđača o ispunjavanju uslova za učešće 
u postupku javne nabavke ,dok se dalje u okviru KD navode dokazi za dodatne uslove. 
Molimo Naručioca za potvrdu da se dodatni uslovi ispunjavaju dostavljanjem samo 
pomenute Izjave i da Naručilac svakako može pre Odluke o dodeli ugovora da dostavi na 
uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza,shodno Članu 79 ZJN ,stav 1 koji 
glasi: Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac 
može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na 
osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid 
original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.  

2. Molimo Naručioca za potvrdu da je cena od 0,01 dinar najniža cena koja se može ponuditi 
za podkriterijume prvog kriterijuma, s obzirom na tip formule koja je data za obračun 
pondera gde je nelogično ponuditi cenu od nula dinara, zbog nemogućnosti deljenja nulom.  

3. Molimo Naručioca za potvrdu da je najpovoljnija cena koja je navedena u brojiocu formule 
za obračun pondera kod sva tri podkriterijuma prvog kriterijuma isto što i najniža ponuđena 
cena.  

4. Molimo Naručioca za potvrdu da ponuđači iskazuju cene u svojim ponudama na dve 
decimale, s obzirom na to da se u Zakonu o Narodnoj banci Srbije član 53. stav 1. navodi 
da je „Novčana jedinica Republike Srbije jeste dinar, koji se deli na 100 para".  

5. Na koliko decimala se zaokružuju ponderi?  

6. Sugerišemo Naručiocu da uskladi nazive kriterijuma koji se ponderišu na strani 9/30 sa 
kriterijumima koji su dati u tabeli na strani 14/30 KD.” 

 

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 275-5/2019, 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.  



 Због тога не не можемо потврдити да се испуњеност додатних услова за учешће у 

поступку доказује само достављањем изјаве из Обрасца 5. конкурсне документације. 

 

2. Одговор на 2. 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.  

 Због тога не можемо дати потврду да је јединична цеона од 0,01 динар најнижа цена која се 

може понудити за све подкритеријуме првог критеријума по датој формули за обрачун пондера из 

поглавља V конкурсне документације.   

  

 3. Одговор на 3. питање: 

 Потврђујемо да формулација: “најповољнија цена” која је наведена у бројиоцу формуле за 

обрачун пондера код сва три подкритеријума првог критеријума у поглављу V конкурсне 

документације јесте најнижа исправном понудом понуђена јединична цена по сваком подкритеријуму 

првог критеријума за упоређивање/вредновање понуда.  

 

 4. Одговор на 4. питање: 

 Не можемо дати потврду да понуђачи исказују цене у својим понудама на две децимале, јер 

наручилац није ограничио број децимала. 

 

 5. Одговор на 5. питање: 

 При пондерисању наручилац неће врши заокруживање децимала.  

 

 6. Одговор на 6. питање/сугестију: 

 Табела под насловом: “Структура цене са упутсвом како да се попуни, плаћање, испорука, 

важење понуде (чини саставни део понуде)” из Обрасца 2, на страни 14/30 конкурсне документације 

не садржи критеријуме, па сугестија није јасна. 

 

         Комисија за јавну набавку 


