
 

 

Наручилац 

Библиотека града Београда 

Кнез Михаилова бр. 56 

11000 Београд 

Датум: 23.09.2016. године 

Деловодни број: 04-367 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације 

у отвореном поступку јавне набавке добара – набавка рачунара и опреме за дигитализацију 

културног наслеђа, број јавне набавке 1.1.3/2016 

 

 

Дана 20.09.2016. године достављен је захтев за додатним информацијама и 

појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке следеће 

садржине: 

Питање 1: 

„На страни 25 конкурсне документације сте навели "Рок испоруке не може бити дужи од 30 

дана од дана ступања на снагу уговора." 

На страни 36 конкурсне документације сте навели "Рок испоруке: (максимално 25 дана)" 

На страни 48 конкурсне документације сте навели "Добављач се обавезује да опрему из члана 

1. овог уговора испоручи Наручиоцу у року од ___________ дана ступања на снагу уговора. 

(максимум 25 (двадесетпет) дана)." 

Молим Вас за појашњење да ли је рок испоруке 30 или 25 дана.“ 

 

Питање 2: 

Да ли се додатни услов бр 4 "Услов да понуђена опрема поседује техничке карактеристике 

захтеване у одељку 4. Конкурсне документације" може доказати техничком документацијом 

на на енглеском језику?  

 

 Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у 

предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 20.), дана 

23.09.2016. године Комисија даје следећи: 

 

 

О Д Г О В О Р 

 

 

Одговор на питање 1: 

 

Рок за испоруку може износити максимално  25 дана од дана ступања на снагу уговора. 

У наставку достављамо измењену страну конкурсне документације. 

 

 

 



Одговор на питање 2: 

Конкурсном документацијом у поглављу VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ  прописано је: 

 

„1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 

страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског 

тумача.“ 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 у отвореном поступку јавне набавке добара –  

набавка рачунара и опреме за дигитализацију културног наслеђа 

 број јавне набавке 1.1.3/2016 

образована Решењем бр. 04-288 од 15.07.2016. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема уредно испостављене фактуре за испоручену 

опрему и потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему опреме. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

Рок испоруке не може бити дужи од 25 дана од дана ступања на снагу уговора. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.  

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, 

сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом.  

 

14. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима ( испоруке и сл.) које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 

тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.   

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона.  

 

15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:  
Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да, у року од 7 дана од дана закључења уговора 

преда наручиоцу, оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, без жираната,  

са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС-a (не захтев 

за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и Овлашћењем за попуну менице – 

Меничним овлашћењем, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“,   

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.1.3/2016 – Добра – Набавка 

рачунара и опреме за дигитализацију културног наслеђа – Измењена страна – Измена бр. 1       

25/63 


