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Апатин
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и
14/2015, 68/2015), Наручилац Председник општине Апатин објављује:
Oдговори на постављена питања
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 44/2018
Додатне информације и појашњења
Потенцијалн понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке услуга дана
12.10.2018. године доставио питањa:
На страни 9 конкурсне документације тражите да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом и то:
- ровокопач, најмање један ком
Молим Вас да дате прецизније објашњење шта подразумевате под ровокопачем.
Одговор:
Наручилац је у делу техничког капацитета захтевао три радне машине:
-прва ставка: багер-комбинована машина са гуменим точковима (машина која има две операције ровокопачутоваривач) ком1
-друга ставка: ровокопач (само машина која врши ископ канала)ком 1
-трећа ставка: утоваривач (само машина која врши утоварање) ком 1
Значи под ставком ровокопача потребна је радна машина која ће радити ископ канала.
На страни 15 конкурсне документације тражите писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 10
дана дужим од уговореног гарантног рока.
Обзиром да пословне банке издају писмо о намерама дужине трајања максимално годину дана, да ли се горе
споменути рок важења односи на гаранцију која ће бити потребна или на писмо о намерама?
Ако је у питању писмо о намерама, на који временски период би исто требало да буде?
Одговор:
Горе споменути рок се односи на Банкарску гаранцију.
На страни 45 тендерске документације - Образац изјаве у вези достављања средстава финансијског обезбеђења
посла, у напомени стоји да уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Такође, у конкурсној документацији на страни 9 и 10 - Услови за заједничку понуду стоји да је саставни део
заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који це бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Зашто би поменути образац требало да потписује и оверава сваки од учесника понуђача, ако је споразумом
дефинисано ко доставља и ко потписује?
По старом Закону о ЈН ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015) у члану 81. наведено је шта све треба да саджи
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
2)
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4)
понуђачу који ће издати рачун;
5)
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6)
обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
С обзиром да према важећем Закону о JН ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) овај члан је измењен
и сада гласи:
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Уколико споразумом није наведено ко од понуђача даје средство обезбеђења, неопходно је да Образац изјаве у
вези достављања средстава финансијског обезбеђења посла потпишу сви чланови групе, уколико је наведено,
довољно је да је она потписана од стране члана групе који је у Споразуму наведен као понуђач који ће у име
групе дати средство обезбеђења.
Комисија за јавну набавку 44/2018

