
 

 

Питање 1: На страни 7 конкурсне документације сте навели да је поред оригиналног 
оснивачког акта понуђач у обавези да достави и све његове накнадне измене и допуне.  

Уколико је понуђач свој оснивачки акт, односно Одлуку о организовању привредног 
друштва, ускладио са новим Законом о привредним друштвима (Сл гласник РС 34/11 и 
99/2011), да ли је у том случају довољно доставити само тај последњи документ Одлуке о 
оснивању у коме се налазе сви подаци који су се налазили у првобитној одлуци о 
оснивању, с тим што су у овом случају унете и нове шифре делатности?  

Одговор: Конкурсном документацијом је одређено да је понуђач, поред оригиналног 
оснивачког акта, у обавези да достави и све његове накнадне измене и допуне, независно 
од тога када и у време важења којег закона о привредним друштвима су оснивачки акт и 
измене и допуне истога донети.  

Питање 2: Да ли је за доказивање услова из тачке 5) на страни 8 конкурсне документације 
довољно доставити само Потврду Агенције за привредне регистре која обухвата и управну 
и судску меру забране обављања делатности?  

Одговор: Да.  

Питање 3: Који број Вашег текућег рачуна можемо ставити на Захтев банци за издавање 
банкарске гаранције за озбиљност понуде?  

Одговор: Број рачуна НСЗ: 840-18654-38, код Управе за Трезор  

Питање 4: На страни 12 конкурсне документације у оквиру услова за кадровски 
капацитет за Партију 2 и 3 сте навели да је понуђач дужан да достави фотокопије 
захтеваних сертификата.  

Да ли је у питању техничка грешка, тј. да ли за Партију 2 и 3 није потребно доставити 
никакве сертификате запослених, већ се то односи само на Партију 1, и да ли је за остале 
две партије довољно доставити само копије М образаца и уговора о раду?  

Одговор: Из текста конкурсне документације се јасно види да се само за Партију 1, од 
минимално захтеваних 20 запослених или ангажованих радника по другом основу, захтева 
минимално 5 инжењера, од чега најмање 2 инжењера који су сертификовани за 
инсталацију опреме и софтвера који су предмет набавке под редним бројем 1.  

Даље се захтева да се, поред осталих доказа о испуњености услова (М или М-3А обрасци, 
уговори о раду, делу, итд.), само за сертификоване инжењере доставе фотокопије 
захтеваних сертификата.  

Из тога се јасно може закључити да се сертификати морају приложити само за Партију 1 
(и то за инсталацију опреме и софтвера који су предмет набавке под редним бројем 1., у 
оквиру Партије 1), док за Партију 2 и 3 није потребно приложити никакве сертификате.  

Питање 5: Да ли је прилог 1, 2 и 3 (на странама 73, 74 и 75 конкурсне документације) 
потребно прилагати уз понуду?  

Одговор: Не. На страни бр. 15 конкурсне документације је јасно наведено да оригиналне 



 

 

менице, уз менично писмо (прилог 1 или 2 и 3 из конкурсне документације) и копију 
КДП-а, доставља изабрани понуђач за сваку од партија, приликом потписивања уговора, а 
најкасније даном потписивања уговора.  

Питање 6: Молим вас за одговор на питање везано за добијање банкарске гаранције за 
повраћаја авансног плаћања у набавци ЈН 13/13.  
Уколико се понуђач одлучи да тражи авансно плаћање, да ли је приликом достављања 
понуде потребно да достави и писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за 
повраћај авансног плаћања или не?  

Одговор: Приликом подношења понуде није потребно доставити и писмо о намерама 
банке о издавању банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.  

Потребно је да само изабрани понуђач по потписивању уговора, на начин описан у 
конкурсној документацији, достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања 
(уколико захтева авансно плаћање). 
 


