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Београд
ПРЕДМЕТ: Одговор на зактев за појашњењем конкурсне документације у вези са
припремањем понуде за ЈН број 1-02-4042-10/15
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 појашњењем бр. 1-02-4042-10/15-13 од 13.05.2015. године:
Питање бр. 1:

„У вези са јавном набавком бр. 1-02-4042-10/15, моли.мо Вас за појашњење Обрасца
структуре цена (Оде љ ак VII1). Да nit ce y колони ,, Цена без 17ДВ-а" уписујејединична цена

сваког софтвера понаособ, који се налази у naprnuju? У том случају у којој колони бисмо
требали унети количине, како бисмо прерачунали укупне цене? Да nit je могу ћ е образац
струкrпуре цена меtаати it прилагодити потребама сваке партије понаособ? "

ОДГОВОР:
Посебно исказивање цене сваког софтвера који чине једну партију, је потребно у случају да
су датуми испоруке софтвера различити у оквиру партије. Тај начин исказивања цене,
касније у испоруци, даје могу ћност Наручиоцу да види који део уговора је реализован,
односно који је део уговорене вредности извршен. Понуђач може самостапно да прилагоди
Образац структуре цене (Одељак VIII), тако да у истом искаже све неопходно податке,
односно може додати колону количина, у случају да су количине вelie од 1. Посебно
обратити пажњу да укупна цена без ПДВ-а мора да одговара укупној цени без ПДВ-а из
Обрасца Понуде (Одељак VIII).
Питање бр. 2:

„У конктурсној документацији није наведен минимални P0K ва.жности понуде. Nlолимо Вас
за достављаtне минималногрока важења понуде, од дана отварања понуде. "

ОДГОВОР:

У складу са чл. 90. Закона, р0к важења понуде не сме бити кра ћ и од 30 дана од дана
отварање понуде.
Питање бр. 3:

„Молимо Вас за појаш њ ење кадровског капацитета. Уколико понуђачи подносе понуду за
више napmuja, да nit je y том случају потребно испунити кадровски капацитет за сваку
партију понаособ? "

ОДГОВОР:

Поред обавезник услова из чл. 75. Закона, Понуђач мора да испуни додатне услове
које је дефинисао Наручилац у складу са чл. 76. Закона. Уколико не испуни неки од додатних
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услова, у вашем случају кадровски капацитет, Онда се сматра да понуда садржи битан
недостатак, односно истаје неприкватљива (чл. 106. Закона).

Понуђач је у обавези да испуни кадровски капацитет као додатни услов за сваку
партију, ann ако су докази за испуњавање овога капцитета исти, довољно је исте доставати у
1 примерку у понуди. Ако се неки од услова у погледу кадровског капацитета разликују од
партије до партије, онда поред доказа који су јединствени за све партије, понуђач у понуди
доставља и доказ који се разликује за неку од партија.
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