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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења конкурсне 

документације за јавну набавкау услуге –Имплементација електронских регистарa 

великих имаоца података на јединственој сервисној магистрали (Govarnment Servis 

Bus) ради подизања нивоа коришћења електронских сервиса, ЈН  БР– 03/2016 

 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 

124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 5 на захтев за додатне информације 

или појашњења од 29. септембра 2016. године, у вези са припремањем понуде за услуге 

- Имплементација електронских регистарa великих имаоца података на јединственој 

сервисној магистрали (Govarnment Servis Bus) ради подизања нивоа коришћења 

електронских сервиса: 

 

 

Питање бр:1.    Да ли је критеријум за доделу уговора најнижа понуђена цена, или је 

критеријум за доделу уговора економски најповољнија понуда? Према члану 85. ЗЈН, 

Наручилац може одредити један од два критеријума 1) економски најповољнија понуда 

или 2) најнижа понуђена цена. Критеријуми економски најповољније понуде заснивају 

се на различитим елементима критеријума у зависности од предмета јавне набавке, 

који су такође утврђени наведеним чланом. Уколико се одабир најповољније понуде 

врши применом критеријума економски најповољнија понуда потребно је да 

Наручилац сваком елементу критеријума, односно поткритеријуму, у конкурсној 

документацији одреди релативни значај (пондер), тако да збир пондера износи 100. С 

обзиром да се не могу применити обе врсте критеријума, сугеришемо да у складу са  

чланом 85. ЗЈН  измените конкурсну документацију  и утврдите да ли је критеријум за 

одређивање најповољније понуде: економски најповољнија понуда или најнижа 

понуђена цена. 

 

Oдговор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

 

Питање бр:2.    Уколико је критеријум "економски најповољније понуда" на колико се 

децимала заокружују пондери? 

Oдговор: Критеријум за доделу уговора није "економски најповољније понуда". 

 

 

 



Питање бр:3.    На колико децимала понуђачи заокружују цене у својим понудама? 

 

Oдговор: На две децимале. 

 

Питање бр:4. У оквиру обавезних услова за достављање понуда на страни 52, 

наводите да је потребно доставити и писмо о намерама са роком важења 30 дана дужи 

од уговореног рока за завршетак посла као и писмо о намерама за издавање банкарске 

гаранције за повраћај авансног плаћања са роком важења најкраће до коначног 

правдања аванса. С обзиром да у тренутку подношења понуде није могуће реално 

утврдити рок за завршетак поступка, односно понуђачи не могу утврдити који је датум 

у коме ће Наручилац закључити уговор (у члану 2 Модела уговора утврђено је да је рок 

5 месеци од дана обостраног потписивања уговора)  нити утврдити рок за повраћај 

авансног плаћања, а самим тим није могуће утврдити уговорени рок за завршетак посла 

као и рок за повраћај авансног плаћања сугеришемо да или утврдите датум до кога 

морају важити писма о намерама или одредите дужину важења писма о намерама на 

начин на који је утврђено важење банкарске гаранције за озбиљност понуде. 

 

Oдговор: С обзиром на токове спровођења стандардног поступка и евалуације 

поднесених понуда, предвиђени рок за закључење уговора је крај октобра, тако да 

сходно роковима из конкурсне документације, банкарска гаранција за добро извршење 

посла треба да важи до краја априла 2017. године.  

 

Питање бр:5.  У складу са одговорима број 404-02-35/2016-01 од дана 26.9.2016. 

молимо да извршите измену конкурсне документације на страни 37 односно измену 

обрасца бр 13. Наиме одговорима је извршена измена услова за пословни капацитет 1, 

а образац 13 и даље садржи услове пре промене, те је неопходно извршити измену 

конкурсне како би понуђачи поднели исправну документацију. 

 

Oдговор: Прихвата се предлог за измену конкурсне документације. Самим тим што ће 

се вршити измена конкурсне документације, продужава се рок за достављање понуда 

за 2 дана, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама, тако да је рок за 

достављање понуда 07.10.2016. године до 12:00 часова. 

 

Питање бр:6.    У складу са одговорима број 404-02-35/2016-01 од дана 26.9.2016. 

молимо да извршите измену конкурсне документације на страни 38 односно измену 

обрасца бр 14. Наиме одговорима је извршена измена услова за пословни капацитет 2, 

а образац 14 и даље садржи услове пре промене, те је неопходно извршити измену 

конкурсне како би понуђачи поднели исправну документацију. 

 

Oдговор: Прихвата се предлог за измену конкурсне документације. Самим тим што ће 

се вршити измена конкурсне документације, продужава се рок за достављање понуда 

за 2 дана, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама, тако да је рок за 

достављање понуда 07.10.2016. године до 12:00 часова. 

 

Питање бр:7.    У вези са испуњавањем додатних услова пословног капацитета 1 и 2, 

молимо за појашњење, да ли референтне листе на обрасцима 13. и 14. конкурсне 

документације потписује носилац заједничке понуде (уколико су се  чланица 

определиле да носилац посла потписује понуду у име конзорцијума), или наведене 

обрасце потписује она чланица заједничке понуде која и обезбеђује испуњеност 

конкретног услова? 



 

Oдговор: Референтне листе на обрасцима 13. и 14. конкурсне документације потписује 

носилац заједничке понуде (уколико су се  чланица определиле да носилац посла 

потписује понуду у име конзорцијума). 

 

 

         КОМИСИЈА 


