БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ
Нови Сад
ЈНМВ 0122-14/17-II-7
Датум: 05. 12. 2017.
Додатне информације / појашњење број 4.
у вези Kонкурсне документације за јавну набавку капитално одржавање
установа културе – Каталог и Атријум ЈНМВ 0122-14/17-II
Наручилац је дана 04. 12. 2017. године, од заинтересованог лица путем мејла, примио
захтев за додатним информацијама и објашњењима Kонкурсне документације за јавну
набавку одржавање установа културе – Каталог и Атријум ЈНМВ 0122-14/17-II:
Ускладу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се са захтевом
за додатна појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова – Капитално
одржавање установа културе - Каталог и Атријум, јавна набавка бр. 0122-14/17-II.
У конкурсној документацији, на страни 32 од 92, одељак 5. Упутство понуђачима како
да сачине понуду, тачка 5.11. Начин и услови плаћања, гарантни рок, рок важења понуде и
друго, подтачка 5.11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, став 2. гласи:
„...ДозвоЉено 100 % авансно плаћање.“,
док у обрасцу понуде на страни 41 од 92, 2) Предмет и цена, рубрика која се односи на
тражени аванс гласи:
„Тражени аванс: (максимално 30% од вредности са ПДВ-ом).“
Питање бр.1: Молимо вас да појасните да ли је понуђачу дозвољено да тражи 100%
авансно плаћање или 30% авансно плаћање?
У оквиру Додатних информација / појашњење број 1., које сте дана 22.11.2017. године
објавили на Порталу јавних набавки, на питање заинтересованог лица да ли прихватате
потврде о изведеним радовима на другим обрасцима, који нису саставни део предметне
конукурсне документације, одговорили сте следеће:
„2. Комисија за ЈН прихвата само уредно попуњене обрасце 15 и 16“
Желимо да вам скренемо пажњу на чињеницу да постоји пракса Републичке комисије
за заштиту права у поступцима јавних набавки о том питању, те као пример наводимо
Решење бр. 4-00-2410/2015 од 08.12.2015. године, које вам достављамо у прилогу захтева
за појашњење.
Питање бр.2: Да ли понуђачи могу да доставе издате потврде претходних наручилаца,
којима се доказује неопходан пословни капацитет у погледу претходно изведених радова,

на обрасцима који нису саставни део конкурсне документације, али садрже све битне
елементе наведене у обрасцу потврде из којих се може на недвосмислен начин утврдити да
су референтни радови изведени квалитетно и у уговореном року?
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Библиотека Матице српске као
наручилац доставља одговор:
1. Наручилац је у конкурсној документацији одредио да је дозвољено 100% авансно
плаћање. Направљена је техничка грешка у обрасцу понуде под тачком 3. ПРЕДМЕТ И
ЦЕНА. Извршиће се измена текста у делу траженог аванса.
2. Саставни део конкурсне документације су и обрасци који морају бити уредно
попуњени и којима се једино доказује тражени услови за учешће у поступку јавне набавке.
Наручилац ће у складу са овим додатним информацијама / појашњeњима изменити
конкурсну документацију и продужити рок за подношење понуда.
Ове додатне информације, односно појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о
јавним набавкама, објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Комисија за јавну набавку
Гордана Ђилас с.р.
Мирослав Алексић с.р.
Милена Мирић с.р.

