број: 01-1705/4-1
датум: 25.04.2019.
На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија Завода за спорт и медицину спорта
Републике Србије (у даљем тексту: Наручилац) у отвореном поступку јавне набавке
радова број ЈНО 04/19 ,,Изградња Националног тренинг центра за шест спортова –
Мултифункционална дворана у Кошутњаку“, сачињава
Појашњење конкурсне документације
1. Питање заинтересованог лица:
Молимо Вас да нам доставите шеме унутрашње и спољашње столарије и браварије,
како бисмо могли да формирамо понуду.
Иако је предвиђен увид у пројектно-техничку документацију, сматрамо да је
недовољно да само извршимо увид, већ су нам потребне захтеване шеме и за потребе
произвођача столарије и браварије.
Такође, приликом увида,

не могу се сагледати сви елементи и детаљи, који су

неопходни за формирање цене.
2. Одговор комисије наручиоца:
Захтевана шема браварије ће бити објављена у складу са чланом 61. ЗЈН.
2. Питање заинтересованог лица:
Молимо Вас да нам доставите спецификацију челика за челичну кровну конструкцију,
како бисмо могли да формирамо цену понуде.
Иако је предвиђен увид у пројектно-техничку документацију, сматрамо да је
недовољно само да извршимо увид, већ је неопходна спецификација.
Такође, приликом увида, не може се све сагледати.
2. Одговор комисије наручиоца:
Комисија ће објавити спецификацију челика у складу са чланом 61. ЗЈН.
3. Питање заинтересованог лица:
Молим Вас ради лакше и тачније обраде понуде, да доставите предмер и предрачун
радова у еxcel формату.
3. Одговор комисије наручиоца:

Комисија ће објавити предмере у захтеваном формату.
4. Питање заинтересованог лица:
Молим Вас да допуните страницу 7/691, тако што ћете додати период, који потврда
НБС-а треба да обухвати, односно датуме.
4. Одговор комисије наручиоца:
На страни 5. недвосмислено је наведено следеће „да није био у финансијској блокади
ниједан дан у протеклих 36 месеци од дана објављивања позива за подношење
понуда.“Дакле реч је о периоду 22.04.2016-22.04.2019. године.
Ипак, у циљу припремања прихватљивих понуда комија ће објавити измене конкурсне
где ће и горе наведени датум бити уписан.
5. Питање заинтересованог лица:
Молим Вас да допуните страницу 9/691, тако што ћете додати датум за подношење
понуде.
5. Одговор комисије наручиоца:
Датум за подношење понуда је дефинисан у Позиву за подношење понуда Број 011705/3 од 22.04.2019. године и он гласи на дан 13.05.2019. године до 09:00 часова. Јавно
отварање понуда обавиће се истог дана са почетком у 09:30 часова.
Ипак, у циљу припремања прихватљивих понуда комија ће објавити измене конкурсне
где ће и горе наведени датум бити уписан.
6. Питање заинтересованог лица:
На страници 7/691 захтевате да је један од доказа за пословни капацитет и потврда
Наручиоца на меморандуму. Ако потврда није на меморандуму, а поред захтеваних
елемената, садржи јасне податке о наручиоцу, по ком законском основу ће Наручилац
одбити такву понуду?
Члан 106. Закона о јавним набавкама дефинисао је који су битни недостаци понуде, а
без обзира на меморандум и лого наручиоца, наручилац може да утврдити садржину
понуде.
6. Одговор комисија наручиоца:
Наручилац не може да одбије понуде које нису на меморандуму наручиоца. Захтев да
потврде буду на меморандуму је у циљу скраћивања времена за оцену понуда. Другим
речима, понуде које су на меморандумима, печатиране и потписане не доводе комисију
у сумњу у веродостојност истих. Комисија напомиње да на основу члана 79. ЗЈН има
право да захтева од понуђача да доставе оригиналну документацију у примерном року
који не може бити краћи од 5 (словима: пет) дана.
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Уколико неки од Наручиоца/Инвеститора не поседује сопствени меморандум Комисија
ће уважити и потврде које нису сачињене на меморандуму. Истим принципом комисија
се водила и када није захтевала деловодни број на потврди јер постоје правна лица која
деловодне књиге не воде. Наравно Комисија наручиоца неће одбити понуду као
неприхватљиву уколико садржи деловодни број на потврди.
7. Питање заинтересованог лица:
На страници 16/691 захтевате одређени начин паковање понуде. Овакав начин је
непримењив у овој јавној набавци, имајући у виду да сама конкурсна документација
садржи 691. страница. Такође, докази о испуњености услова су обимни ( мислимо на
број страница). Такође, ако понуђач не спакује понуду, на наведени начин, не
парафира, не овери сваку страницу , не нумерише је у доњем десном углу са стране, по
ком законском основу ће Наручилац одбити такву понуду?
Члан 106. Закона о јавним набавкама дефинисао је који су битни недостаци понуде, а
без обзира на начин паковања, наручилац може да утврди садржину понуде.
7. Одговор комисија наручиоца:
На страни 16. конкурсне документације комисија је дала препоруку понуђачима на који
начин да пакују своје понуде. Ово искључиво из разлога ефикаснијег спровођења
процедуре јавног отварања понуда и касније оцене истих. Наиме, уколико понуда није
упакована на начин предвиђен конкурсном документацијом Комисија је дужна да сваки
лист папира који је понуђач поднео у оквиру своје понуде наведе у Записнику о јавном
отварању понуда. С обзиром на обимност захтеване документације ова препорука
Комисији је деловала целисходно.
Нумерација страница са парафом је замишљена као доказно средство које би спречило
потенцијалне манипулације са садржајем конкурсне документације понуђача. Чак
штавише, препорука је комисије да делови понуде поред парафирања и нумерисања
буду увезане јемствеником. Што се тиче обимности, могуће је да се понуда пакује у
кутије које ће бити запечаћене. Део 1. који мора садржати велики број докумената може
бити издељен на више засебних кутија које су запечаћене и имају јасно назначен број
страна које садржи (нпр. Прва кутија да има наслов „Део 1 – стране 01-200“, па затим
друга кутија да буде насловљена „Део 1 - стране 201-400“ итд.).
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