
 

 

                                                                                                                                           

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
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Одсек за финансије и привреду 
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Број: IV 04-404-27/2017 

Датум: 02.11.2017. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи 

                     јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017 

 

Комисија Наручиоца образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на 

изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017, је 

дана 31.10.2017. године примила 2 (два) захтева потенцијалних понуђача за додатним 

информацијама или појашњењима предметне Конкурсне документације - питањима, те у складу са 

чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, и даје одговоре на постављена питања: 

 

Питање бр. 1 : 
„Поштовани, 

Молимо за појашњење у делу додатних услова-финансијски капацитет 

в) Да је понуђач према оцени бонитета у претходне три обрачунске године, према подацима из АПР -

а,  остварио  "СКОРИНГ ББ" - веома добар бонитет. 

            Доказ: Бонитет понуђача у предходне три обрачунске године, оцењен са најмање "СКОРИНГ 

ББ" – веома добар  бонитет, доказује се подношењем Извештаја о СКОРИНГ-у за период 2014., 2015. 

и 2016. годину,  издат од  Агенције за привредне регистре - АПР.   

Питање: 

Да ли предузетници могу као доказ доставити само бонитет јер АПР финансије не дају за 

предузетнике извештај о скорингу него само за правна лица и задруге па би тиме ово био 

дискриминишући фактор за предузетнике те вас молимо да уважите наш предлог или избаците овај 

доказ из конкурсне документације“. 

 

Одговор:  

Предметном Конкурсном документацијом Наручулац је прецизирао да понуђач поред обавезних 

услова из члана 75. Закона о јавним набавкама мора да испуни и додатне услове из члана 76. Закона о 

јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и докаже испуњеност 

постављених услова достављањем документације сходно одредбама члана 77. Закона, и то: 
- на странама 15 и 16/64 предметне Конкурсне документације, Наручилац је дефинисао додатне услове 

које ПОНУЂАЧ који учествује у поступку предметне јавне набавке мора да испуни како би могао 

учествовати у поступку јавне набавке (поглавље VI, одељак VI. 1 Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75 и 76. Закона) и  

- на странама 18 и 19/64 предметне Конкурсне документације, Наручилац је дефинисао начин на који 

ПОНУЂАЧ доказује испуњеност утврђених додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

тј. одредио коју документацију ПОНУЂАЧ мора да достави Наручиоцу како би могао учествовати у 

поступку јавне набавке (поглавље VI, одељак VI. 2. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 

75 и 76. Закона);  

 

Предметном конкурсном документацијом, Наручилац је одредио да се испуњеност постављеног 

додатног услова у погледу финансијског капацитета (одељак Б, тач. 6) в), доказује на следећи начин: 

 

 



 

   „6) в)  Да је понуђач према оцени бонитета у претходне три обрачунске године, према подацима из АПР-а,   

             остварио  "СКОРИНГ ББ" - веома добар бонитет. 

            Доказ: Бонитет понуђача у предходне три обрачунске године, оцењен са најмање "СКОРИНГ ББ" –  

              веома добар  бонитет, доказује се подношењем Извештаја о СКОРИНГ-у за период 2014., 2015. и  

              2016. годину,  издат од  Агенције за привредне регистре - АПР.   

*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет  

  страници АПР-а  и Народне банке Србије. У наведеном случају понуђач доставља интернет страницу  

  на којој се тражени подаци  налазе. 

*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском капацитету,  

  чланови групе  понуђача испуњавају заједно.  

*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о  

  финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов“. 

 

Поред тога, Наручилац је у тачци 14. поглавља VII, одељак VII. 1 - Упутство понуђачима како да 

сачине понуду, навео разлоге за одбијање понуде, и то: 

 

„Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења  за озбиљност понуде;  

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5)  понуда садржи други недостатак због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде  

      или није могуће упоредити је са другим понудама“. 

 

Из свега напред наведеног произилази да је поред осталих услова, понуђач дужан да испуни и 

задати додатни услов из тач. 6) в) одељка Б. 

 

 

Питање бр. 2 : 
Поштовани, 

на стр.23/64 конкурсне документације наведено је да је понуђач да дужан уз понуду достави: 

банкарску гаранцију за озбиљност понуде  у висини од 5% од понуђене цене без ПДВ-а, као и на 

страни 32/64 банкарску гаранцију за озбиљност понуде  у висини од 5% од укупне вредности понуде 

без ПДВ-а. 

На стр, 28/64 у оквиру документације коју мора да садржи понуда, под тачком 10. захтева  се  

банкарска гаранција за озбиљност понуде  у висини од 5% од понуђене цене са ПДВ-ом. 

Молим Вас да нам одговорите на питање: да ли банкарска гаранција за озбиљност понуде  треба да 

гласи на 5% од понуђене цене без ПДВ-а или са ПДВ-ом? 

 

Одговор:  

Увидом у Конкурсну документацију, Комисија Наручиоца је констатовала да на стр. 28/64 у тачци 2. 

поглавља VII, одељак VII. 1 - Упутство понуђачима како да сачине понуду, у делу документације 

коју понуда мора да садржи, под тачком 10., стоји: 

„10. Банкарска гаранција за озбиљност понуде  у висини од 5% од понуђене цене са ПДВ-ом“. 

 

Комисија констатује да су тачни наводи заинтересованог потенцијалног понуђача и да је у овом делу 

Конкурсне документације дошло до техничке грешке, те ће Наручилац сходно одредбама чл. 63. став 

1. Закона о јавним набавкама, с обзиром да банкарска гаранција за озбиљност понуде  треба да гласи 

на 5% од понуђене цене без ПДВ-а, у том смислу и извршити измену наведеног става Конкурсне 

документације, тако што ће израз „5% од понуђене цене са ПДВ-ом“, се заменити изразом „5% од 

понуђене цене без ПДВ-а“, тако да након ове измене тачка 10. гласи:  

 

„10. Банкарска гаранција за озбиљност понуде  у висини од 5% од понуђене цене без ПДВ-а“.  
 

 



 

Наведена питања и одговоре у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи 

јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју, ЈН број IV 04-404-27/2017, Наручилац 

ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити на Порталу ЈН и интернет страници 

Наручиоца. 

  

 
                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

         образована решењем 

                            број  IV 04-404-27/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


