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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 

a. Сажетa питањa : 
 

a) Да ли Наручилац под израдом и имплементацијом апликације у постојећи информациони систем 
подразумева и испоруку неопходних лиценци? 

b) Да ли је за Наручиоца прихватљиво да изврши измену конкурсне документације тако што ће део под тачком 
16 избацити из конкурсне документације, јер се узорци достављају приликом набавке добара? 

c) Да ли је за Наручиоца прихватљиво да из члана 4 став 5 избаци део „односно уграђених резервних делова“ 
и део „односно дужан је да уграђени оригинални резервни део замени новим“ из разлога што је ЈН бр. 
29/15-З/ОП јавна набавка услуга, а не добара, тј. предмет јавне набавке нису резервни делови? 

d) Како Наручилац на страни 9 у конкурсној документацији ЈН бр 29/15-У/ОП у делу 11 „СРЕДСТВО 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА“ није дефинисао која су средства 
обезбеђења за озбиљност понуде, већ је само дефинисано средство обезбеђења за добро извршење посла, 
доводи се до закључка да Наручилац ни не тражи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 
Међутим, потенцијалне понуђаче доводи у недоумицу део 3.3. „Остали посебни захтеви“ подтачка 3.3.2. 
став 13 где се спомиње осигурање понуде. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да изврши измену конкурсне 
документације тако што би на страни 6 конкурсне документације из дела 3.3. „Остали посебни захтеви“ 
подтачка 3.3.2 избацио став 13 

 

б. Одговори : 
 

a) Није обавезно достављати лиценце, није предвиђено моделом уговора 
b) Конкурсна документација је измењена у делу на који се односи питање 
c) Конкурсна документација је измењена у делу на који се односи питање 
d) У Упутству понуђачима како да сачине понуду тачка 3.3. „Остали посебни захтеви“ подтачка 3.3.2 став 13 је 

везан искључиво за став 12. Термин „обезбеди“ у ставу 12 је везан за термине „осигуравање“ и „осигурана“ 
у ставу 13. Оба става се односе на формално-техничку припрему понуде, односно увезивање, коричење, 
нумерисање итд, као што је наведено у ставу 12. Наведене тачке немају везе са средством финансијског 
обезбеђења. Наручилац је као средство финансијског обезбеђења тражио само меницу за добро извршење 
посла и то само приликом потписивања уговора, меница за озбиљност понуде није захтевана у овој јавној 
набавци. Дакле, уз понуду није потребно доставити ниједну меницу нити неко друго средство обезбеђења. 

 
 
 
 
за Комисију: 
 
Петар Кнежевић, дипл.менаџер   с.р. 


