Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-81/2015-12/5
Датум: 25. јун 2015. године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку
- куповина намештаја и опремање ентеријера зграде
Прекршајног суда у Београду у ул. устаничка бр. 14 редни број 22/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 23.
јуна 2015. године у 15.03 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Да ли се испуњеност услова у погледу располагања траженим сертификатима
доказује достављањем копија или на неки други начин?
1. Одговор Комисије:
На страници 17. Конкурсне документације јасно је наведено да се тражени докази о
испуњености услова могу доставити у неовереним копијама.
2. Питање заинтересованог лица:
На страници 11. Конкурсне документације, између осталог, тражи се да је понуђач
остварио приходе у износу од најмање 200.000.000 динара. Да ли је ово износ без
пореза на додату вредност или са овим порезом?
2. Одговор Комисије:
Износ од 200.000.000 динара треба да буде без обрачунатог пореза на додату
вредност.
3. Питање заинтересованог лица:
У вези са референтним набавкама наведено је да као доказ треба приложити
потврду референтног наручиоца и копију записника о примопредаји или другог
доказа о извршеној испоруци. Да ли је као доказ прихватљива копија рачуна,
уколико не постоји записник о примопредаји?

3. Одговор Комисије:
Уколико понуђач достави рачун као доказ, из рачуна се мора видети да је испорука
извршена, односно да су наведена добра испоручена референтном наручиоцу.
4. Питање заинтересованог лица:
Да ли се као референтна набавка сматра искључиво набавка канцеларијског
намештаја или то може бити испорука појединих комада намештаја (нпр. само
ормана или само столица) једном наручиоцу, при чему у уговору и рачуну не пише
да је у питању канцеларијски намештај већ нпр.опремање ентеријера или испорука
ормана?
4. Одговор Комисије:
Референтним се сматрају набавке свих врста добара која су предмет ове јавне
набавке. Дакле, и збирно (уговор о испоруци канцеларијског намештаја) и
појединачно (нпр. само уговор о испоруци столица).
5. Питање заинтересованог лица:
У обрасцу 6.4 Списак референци постоји колона ''количина''. С обзиром на то да
једна испорука подразумева велики број различитих врста намештаја (сто, столица,
орман, касета), да ли то значи да се у ову колону уписују све количине посебно за
сваку врсту намештаја?
5. Одговор Комисије:
Потребно је унети оквирну количину сваке врсте испоручених добара. Нпр.
столица преко 100, столова око 50 и сл. Циљ је да наручилац стекне увид у то да ли
су референтне испоруке истоврсне или сличне предмету ове јавне набавке. Не
морају бити унете тачне количине, с обзиром на то да оне не подлежу бодовању
нити упоређивању са другим понудама.
6. Питање заинтересованог лица:
Да ли се уверење о домаћем пореклу робе доставља у понуди или тек уколико неки
од понуђача то учини у својој понуди?
6. Одговор Комисије:
У складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама, када један понуђач
достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац је дужан да пре
рангирања понуда позове све остале понуђаче чије су понуде прихватљиве да
доставе доказ о томе да ли су и њихова добра домаћег порекла. Дакле, понуђач
може а не мора да достави овај доказ у својој понуди, али то никако није разлог за
одбијање понуде јер постоји законска обавеза наручиоца да изврши ову проверу.
7. Питање заинтересованог лица:
У Обрасцу структуре цене за позиције 6-14 између осталог наводите да је извођач
дужан да узорак материјала достави наручиоцу на одобрење. Да ли понуђач узорке
доставља уз понуду или их добављач доставља пре саме уградње, и који су то
узорци које је потребно доставити? Такође, за позиције 11. и 12. наводите да шарке
треба да буду атестиране на 100.000 отварања. Да ли је уз понуду потребно
доставити доказ о томе, односно атест за понуђене шарке?

7. Одговор Комисије:
Узорак материјала на одобрење и атест за шарке је потребно доставити на увид
наручиоцу тек по додели уговора о јавној набавци, како би наручилац био сигуран
да ће бити коришћен одговарајући материјал (боја, дебљина и остале понуђене
карактеристике) и шарке.
8. Питање заинтересованог лица:
У Обрасцу структуре цене за позицију 15. између осталог наводите да је извођач
дужан да у току посете објекта сагледа стање постојећих пултова и на основу тога
образује цену њихове репарације. Да ли је понуђач дужан да изврши обилазак
локације и на који начин је то могуће учинити?
8. Одговор Комисије:
Обилазак је неопходан у циљу правилног сагледавања постојећег стања.
Заказивање обиласка се врши путем електронске поште, на адресу
javnenabavke@mpravde.gov.rs. обилазак ће бити организован у два термина: 1. и 8.
јула 2015. године са почетком у 11.00 сати.
Комисија за јавну набавку
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Светлана Марковић, архитекта
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник.
доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

