На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и
68/15), Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике Србије,
Београд, доставља заинтересованим понуђачима следеће:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЗА ЈНОП 21/2020 - радови на замени контролних кабина на граничним прелазима

Питањa од стране потенцијалног понуђача:

1. „Dodatni uslovi - Finansijski kapacitet - Da je ponuđač pozitivno poslovao u 2016, 2017,
2018 godini.
Kao dokaz se traži izveštaj o Bonitetu za javne nabavke(BON-JN) za 2016,2017,2018.
Mi smo navedeni dokaz tražili na zvaničnom sajtu APR-a, međutim po automatizmu
dobijamo izveštaj za poslednje 3 godine 2017, 2018, 2019.
Takođe smo usmeno obavešteni da ne možemo dobiti izveštaj za 2016 godinu kroz
traženi dokument.
Molimo Vas da nas obavestite da li prihvatate dokaz za poslednje tri godine, jer ne
postoji način za pribavljanje izveštaja za 2016 godinu ?“
2. „Način i uslovi plaćanja:
U uvodnom delu Konkursne dokumentacije stoji da isplatu računa po Ugovoru vrši
naručilac i to u roku koji ne može biti duži od 45 dana od dana službenog prijema
ispravnog računa.
Međutim u modelu Ugovora, Član 3. Isplatu računa vrši naručilac i to :
Avans u iznosu od 20% vrednosti ukupno ugovorene cene radova i ostatak u iznosu od
80% vrednosti ukupno ugovorene cene radova.
Pored pomenutog Avansa u Članu 3. je naznačeno i dostavljanje bankarske garancije za
povraćaj Avansnog plaćanja
koja takođe nije navedena u uvodnom delu u sredstvima finansijskog obezbeđenja.
Treba nam informacija da li će biti izmenjen model Ugovora ?“
3. „Specifikacija - Predmer radova - Predmer radova je prikazan u elektronskoj formi u
Excel formatu, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.
Molimo Vas za objašnjenje da li Vam predmer radova dostavljamo u elektronskoj formi
u Excel formatu na Pen drive-u ili je dovoljno da Vam odštampamo
sadržaj na memorandumu naše firme i priložimo uz tendersku dokumentaciju ?“

Одговор наручиоца:
1. Наручилац ће прихватити доказ позитивног пословања за 2017, 2018 и 2019.
годину, као доказ испуњености услова финансијског капацитета.
2. Да, члан 3. Уговора треба да гласи:
,,Исплату исправног рачуна , овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца за
локацију на којој се врши услуга, врши Наручилац у року који не може бити
дужи од 45 дана.
Добављач је дужан да изврши регистрацију фактуре у Централном регистру
фактура, код Управе за трезор.
Сваки достављени рачун мора да садржи тачне индентификационе податке о
Наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу место и датум.
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.“
3. Предмер радова, са ценама, може се приложити одштампано уз понуду, а
потребно је да у Excel formatu буде снимљен на ЦД-у или на USB flash
меморији и достављено уз понуду.

У Београду, 11.08.2020. год

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

