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Број : 1-02-4042-1 / 14-7
Датум: 19.02.2014.
Београд

„AIGO business system d.o.o.",
Синђели ћева 9,

Београд
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације у вези са
припремањем понуде за ЈН број 1-02-4042-1/14
Ha основу члана 63. CT. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" број

124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговор на достављени захтев за
додатним појашњењима бр. 1-02-4042-1/14 од 13.02.2014. године, који је поднео „AIGO

business system doo" из Београда.

Питање бр. 1: „По новом закону ојавним набавкама, уколикоје понуђач регистрован
у Регистру понуђача није потребно да доставља доказе о ucnytaexocmu услова за тачке 1-4.
Mon амо Вас да нам потврдиrпе да ћ е се понуда сматрати исправном ако се уместо доказа 0
испуњеносrпи услова за тачке 1-4, достави изјава понуђача да је регистрован у Регистру
понуђача, уз навођење интернет странице на којој се исто може и проверити, и уз
прилагање доказа 0 регистрацији у Регистру понуђача (извод 0 регистованим подацима из
регистра понуђача и Решење А17Р-а 0 регистрацији) "

0 Д Г 0 B 0 Р: У вези са вашим наводима из постављеног питања, износимо, да се
понуда може сматрати прихватљивом (чл. 3. ст. 1. тач. 33. Закона), уколико се у истој доставе
докази који сте навели.

Питање бр. 2: „На страни 8 и страни 10 за тачку 2. Обавезних услова, назначили
сте да иста не може бити старија од два месеца пре отвараtна понуда, односно старија од
10.12.2013. C обзиром даје отварање понуда 13.03.2014. молимо вас исто да коригујете. "

0 Д Г 0 B 0 Р: У питању „техничка грешка", с обзиром да Закон у чл. 77. CT. 3.,

недвосмислено истиче да тражени докази (Потврда надлежног суда, Потврда надлежног
органа за регистрацију и Потврде надлежних пореских органа) „не могу бити старије од два
месеца пре отварања понуда". Сходно наведеном, поменута грешке he бити исправљена кроз
измене конкурсне документације, и благовремено објављена на Порталу јавник набавки, као
и на интернет презентацији Наручиоца.

Питање бр. 3: „ На старни 15 под тачком 10. "Средства финансијског обезбеђења "
као финансијско обезбеђење сте захтевали да понуђач достави Писмо 0 намерама банке да
ћ е издати банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ 5% вредности уговора са
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ПДВ-ом. C обзироом да no закону 0 јавним набавкама 2012. средстав финансијско
обезбеђенњу могу да се траже само у износу без ПДВ-а молимо вас исто да коригујете. "

0 Д Г 0 B 0 Р: У „Правилнику 0 обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испу њ ености услова (Сл. Гласник бр.
29/2013)", у чл. 12. CT. 2 је наведено „Средство обезбеђења за озбиљност понуде, односно за
извршење уговорне обавезе, наручилац може да тражи v износу не ве ћ ем од 10% од
вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора, осим у случају обезбеђењаза авансно плаћање
и у случају из члана 83. став 12. Закона. " Такође, у у чл. 17. ст. 1., истог правилника, је
наведено „Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од највише 10%
од вредности уговора (15% услучају из члана 83. став 12. Закона), при чему се узима у обзир
P0K трајања изврше њ а уговора ". Полазе ћ и од наведених одредби овога правилника, долази
се до закључка, да банкарска гаранција за добро извршење посла може да гласи на износ до
10% вредности уговора. Како је вредност уговора укупна вредност која се наводи у
уговору, a то je вредност са ПДВ-ом (максимална вредност у уговору, ако је уговорна страна
обвезник ПДВ-а), и како се та иста вредност исппла ћује no реализације предмета уговора, од
стране Наручиоца, сматра се даје приликом одређивања вредности банкарске гаранције (која
представља гаранцију извршења уговора), неопходно узети у обзир вредност уговора са
ПДВ-ом.
Питање бр. 4: „Везано за попуњавање структуре цене, C обзиром да сте назначили да
у обрасцу морају бити приказане јединичне цене и основни елементи структуре цене, исти
образац нам није јасан како се попуњава. Молимо вас да нам потврдите да ли у обрасцу
структуре цене под тачком 1 Понуђач попуњава укупну набавну вредност понуде, у тачки
2,3,4, трошкове уколико понуђач има no врстама, у тачки пет збир укупне набавне вредности
понуде И наведених трошкова што чини укупну вредност понуде без ПДВ-а, под тачком 6
укупну вредност понуде са ПДВ-ом? Уколико се попуњава на другачији начин молимо вас
исто да дефинишете."

0 Д Г 0 B 0 Р: У образложењу Обрасца структуре цене, на страни бр. 27. Конкурсне
документације бр. 1-02-4042-1/14-5 (у даљем тексту: Конкурсна документација),
експлицитно је наведено како се овај образац попуњава: „У Обрасцу структуре цена морају
бити приказане јединичне цене и основни елементи структуре цене, са и без ПДВ, као и
посебно исказани трошкови који чине укупну цену (трошкови царињеtна, шпедиције,

транспорта приликом испоруке и осигурања npameћux добара у току транспорта ако је то
потребно, путовања, логистика, комуникације, преводи, штампање материјала и сви други
зависни трошкови). Укупна цена без ПДВ, из тачке 5. Табеле, мора бити иста као и цена без
ПДВ-а из Обрасца понуде. Овако исказана цена служи ћ е уједно и као цена за избор
најповољнијег понуђача, сагласно крутеријуму најнаже понуђене цене." Из овога
образложења се закључује, да у укупну цену је потребно укључити све јединичне цене без
ПДВ-а за све ставке које обухватају предмет јавне набавке, a има ux укупно 38, u односе се
ua врсте тонера за штампаче (Одељак - Спецификација предмета набавке, страна 5.), као и
све остале јединичне зависне трошкове који су настали у вези ca рализацијом овога предмета
набавке. У датој Табели Обрасца структуре цене, ua поменутој страни 27. Конкурсне
документације, потребно је навести јединичне цене, као и цене за укупне количине предмета
набавке, no врсти предмета набавке (ua npuMep, тонер 1- јед. цена*количина, тонер 1- јед.
цена*количина). Закључујемо, да се Табела Обрасца структуре цене, разликује од Табеле из
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Одељка- Образац понуде, само за износ зависник трошкова набавке у укпној цени без ПДВ-а,

значи за износ трошкова који се не односе директно на сам предмет набавке (тонер за
штамапаче). Како је понуђачима наведена Табела Обрасца структуре цене, доступна у
електронском формату, у Конкурсној документацији, која је објављена на Поратлу јавних
набавки, као и на интернет презентацији наручиоца, могу извршити потребна прилагођавања
на истој, како би иста била у складу са захтевима из образложења на страни 27. Конкурсне
документације. Што се тиче вашег питања, ваша слободно воља је да nu he те прво исказати
набавну вредност, затим неку маржу, па остале трошкове, unu he те исказати вашу продајну
цену предмета набавке, па остале зависне трошкове. To ca аспекта Наручиоца није пресудног
значаја. Појачано структуирање цене је корисно, али није пресудно. За Наручиоца је много
важније да се из Обрасца структуре цене види колико he Наручилац да nnaha за цену самога
предмета набавке (тонер за штамапаче), a колико за неке остале пропратне трошкове, све ово
из разлога упоређења поднетих понуда, и уочавања позиција економичности код свакога
понуђача који је поднео понуду. Због једнообразности наведеног обрасца, Наручилац $е кроз

измене Конкурсне документације израдити модел.
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