РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
02 Број: 404-85/19-12
22.01.2020. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15)
доствљамо вам
ОДГОВОР бр. 4 и 5
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
на питања из писаног захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде за набавку
добара – Набавка УВ лампи и флашица спреја за обележавање прста бирача за
спровођење избора за народне посланике, (РИК ЈН 4/19)

Питањe:
„Na strani 9/52 konkursne dokumentacije navedeno je: Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi
Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl.75. st. 1. Tač. 4) zakona.
Sledećom rečenicom se ističe: Lice upisano u registar pronuđača nije dužno da prilikom podnošenja
ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova (član 78. ZJN)
Kako u članu 78 ZJN stoji iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona smatramo da se radi o formalnoj
grešci u navedenom delu konkursne dokumentacije odnosno da je greškom izostavljeno tač. “1) do”
Citiramo:
Registar ponuđača
Član 78
Organizacija nadležna za registraciju privrednih subjekata vodi javni registar ponuđača - preduzetnika i
pravnih lica (u daljem tekstu: registar ponuđača) koji ispunjavaju obavezne uslove iz člana 75. stav 1.
tač. 1) do 4) ovog zakona.“
Одговор:
Наручилац врши измену Конкурсне документације на страни 9/52 - III Услови за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, и то
у делу који се односи на указано од стране подносиоца Захтева за појашњењем Конкурсне
документације, тако што ће у пречишћеном тексту Конкурсне документације Наручилац исправити
грешку у куцању и додати изостављено, а како би заинтересованим потенцијалним понуђачима
појаснио наведенио упутство.
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Питањe:
„U konkursnoj dokumentaciji za JN br. 4/19 NABAVKA UV LAMPI I FLAŠICA SPREJA ZA
OBELEŽAVANJE PRSTA BIRAČA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE na strani
50 nalazi se obrazac
meničnog ovlašćenja za ozbiljnost ponude. U meničnom ovlašćenju je navedeno sledeće ‚ Predajemo
Vam 1 (jednu) blanko sopstvene menicu ‘ a ostavljen je prostor da se upišu dva različita serijska broja
menice. U konkursnoj dokumentaciji je navedeno da je potrebno dostaviti po jednu blanko sopstvenu
menicu za svaku partiju. Verujemo da ste greškom ostavili dva mesta za upisivanje serijskih brojeva.
Molim za informaciju da li je potrebno dostaviti dva odvojena menična ovlašćenja za po jednu blanko
sopstvenu menicu za svaku partiju ponaosob i ako jeste da obrišete jedno višak polje za unošenje
broja.
Takođe Vas molim da u obrascima meničnog ovlašćenja na strani 50, 51 i 52 unesete u kojim
slučajevima možete izvršiti naplatu sa svih računa Dužnika jer nije specificirano.“
Одговор:
Понуђач је у дужан да за сваку партију за коју подноси понуду достави по једну бланко сопсвену
меницу за озбиљност понуде, уз коју је дужан да достави и менично овлашћење, а све у складу са
упутством датим на страни 16/52 Конкурсне документације.
Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације и то тако што ће у пречишћеном тексту
Конкурнсне документације предвидети у којим случајевима ће Наручилац извршити наплату
средстава обезбеђења предвиђених Конкурсном документацијом. Наведено ће Наручилац
предвидети у поглављу V упутство понуђачима како да сачине понуду, и то у делу који се односи
на средства финансијског обезбеђења (тачка 11. наведеног поглавља), у моделима уговора за обе
партије, и то у члановима модела уговора који се односе на обавезе добављача у вези са средством
финансијског обезбеђења (Члан 8.), као и у меничним овлашћењима на странама 50/52, 51/52 и
52/52 Конкурсне документације.
Како Наручилац претходним појашњењем врши исправку у Конкурсној документацији, то ће
истовремено извршити и корекцију образаца модела меничних овлашћења у делу који се односи на
питање подносиоца Захтева за појашњењем, а у вези са пољима за уношење серијског броја
менице, као и исправке техничких грешака и наведено објавити у пречишћеном тексту Конкурсне
документације.

Наручилац истовремено врши исправку техничких грешака у конкурсној документацији (страна 2/52,
страна 22/52, страна 27/52), као и грешака у куцању које је наручилац уочио, које ће бити исправљене
у пречишћеном тексту конкурсне документације, коју ће наручилац објавити на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници.

НАПОМЕНА:
Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације са наведеним изменама и
исправкама и сходно члану 63. ЗЈН објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда,
где ће у складу са изменама одредити примерен рок за подношење понуда.
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