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Наш знак: 639/3-1
ЈНОП 116/2019 Пожаревац, 25. април 2019. године 

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама  («Сл. гласник РС», број 
124/12, 14/2015  и  68/2015,  у  даљем  тексту:  Закон),  подзаконских  аката  Члан  6. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације  у  поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова.  («Сл. гласник РС», број  29/13 и 
104/2013, у даљем тексту: Правилник).
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне 
набавке  број  639  од  6.3.2019.  године  и  Позива  за  достављање  понуда  639/3  од 
25.3.2019. године, објављеног дана 25.3.2019. године, у складу са Чланом 55. Закона и 
конкурсне документације, достављамо Вам у вези предметне јавне набавке:

Предмет: Обавештење, додатне информације, на достављена питања ЈНОП 116/2019
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне 
набавке;

НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
ОРН: 32350000 Делови аудио и видео опреме

Заинтересовано  лице које  је  преузело  конкурсну  документацију  у  поступку  јавне 
набавке, доставило је Наручиоцу писани захтев дана 24.4.2019. године, електронском 
поштом, заведен од стране Наручиоца са бројем 1200 дана 24.4.2019. године, којим 
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор.
Питања:
''...  U okviru dodatnih uslova, deo: … II. da (Ponuđač) raspolaže dovoljnim tehničkim i kadrovskim 
kapacitetom, u okviru dela „Dokazivanje ispunjenosti  navedenog uslova“ Naručilac  dalje  zahteva: 
Uputstvo za instaliranje i rukovanje (obavezno na srpskom jeziku), Ponuđač kome se dodeli ugovor 
predmetne nabavke prilaže i overene garantne liste proizvođača: overene, na srpskom jeziku. U vezi  
sa ovim delom molimo za nekoliko pojašnjenja:
1.1  Uputstvo za instaliranje predmetne opreme izdaje proizvođač  Ponuđaču  da  sa  svojim 
sertifikovanim tehničkim licima koji  su  obučeni  i  ovlašćeni  izvrši  montažu.  U tom smislu  ste  kao 
Naručilac tražili a Ponuđač je u obavezi da dostavi odgovarajuću autorizaciju Proizvođača. Imajući u 
vidu vrstu opreme koja je predmet nabavke odnosno da se radi o visoko tehnološkoj / sofisticiranoj  
opremi nije predviđeno da je ugrađuju i puštaju u rad lica odnosno društva koja nisu za to obučena i  
sertifikovana  pa  smatramo  da  davanje  ovakve  vrste  dokumentacije  nam  svrhe.  Ova  vrsta 
dokumentacije iz ovih razloga i nije javno dostupna na Internet stranicama proizvođača. Iz tog razloga 
molimo da se ovaj uslov izmeni i da se u ovom delu dokumentacije ne zahteva dostavljanje uputstva 
za instaliranje.
Одговор и појашњење: 
Упутство за инсталирање није нопходно и обавезујуће за потенцијалне понуђаће. Наручилац 
прихвата наводе претходно достављеног.
1.2 Uputstvo za rukovanje je moguće  dostaviti  tek  po  završenoj  instalaciji  jer  može  sadržavati 
elemente koji su poznati tek tokom ili po samom završetku instalacije. Molimo da usvojite izmenu da  



je Ponuđač dužan da ovo uputstvo dostavi  u roku ne dužem od 3 dana po završenoj instalaciji  i  
puštanju u rad predmetne opreme i sistema a ne kao sastavni deo ponude kao se shvata iz ovog dela  
dokumentacije.
Одговор и појашњење: 
Наручилац  прихвата  наводе  претходно  достављеног  у  целости,  Наручилац  прихвата  и 
обавезује  понуђача  да  упутство  достави  у  примереном  року  не  дужем  од  три  дана  по 
инсталирању.  
1.3 Ponuđač ne može da dostavi Naručiocu overene garantne liste proizvođača opreme jer ovakve 
liste ne postoje za ovu vrstu opreme (profesionalna oprema). Čak i da postoje Naručilac nema pravo  
da overava proizvođačke garancije a proizvođač neće da overava garanciju na srpskom jeziku (kako 
stoji u zahtevu u dokumentaciji). Takođe, deo opreme se kupuje od domaćih isporučilaca koji izdaju 
garantne listove kupcu (u ovom slučaju Ponuđaču / kasnije Isporučiocu) i koji ne mogu biti preneti na 
Naručioca. Nosilac garancije prema kupcu je uvek direktni prodavac, u ovom slučaju nosilac garancije  
prema Naručiocu je Ponuđač / kasnije Isporučilac a ne Proizvođač. U tom smislu molimo da usvojite 
predlog  da  Ponuđač  kome bude  dodeljen   ugovor  po  isporuci  i  montaži  opreme priloži  overen  
garantni list na srpskom jeziku na celokupnu isporučenu opremu i izvedene radove. Ovo iz razloga što  
funkcionalnost  opreme odnosno uređaja  ponaosob ne  znači  i  funkcionalnu  –  sistemski  garanciju 
celog sistema a to bi u ovoj vrsti garancije bilo sadržano.
Одговор и појашњење: 
Наручилац  прихвата  наводе  претходно  достављеног  у  целости,  Наручилац  прихвата  и 
подразумева да гаранције дате од понуђача.

U okviru konkursne dokumentacije, deo II. traži se: … da je (Ponuđač) ovlašćen od strane proizvođača 
dobara koja se nude da ponudi konkretna dobra kao i  da pruži odgovarajuću servisnu podršku u  
garantnom roku, za dobra iz tehničke specifikacije.
Činjenica  je  da  tehnička  specifikacija  sadrži  oko  12  pozicija  opreme  sa  većim  brojem  različitih  
proizvođača dok su  ostale  pozicije  pribor  i  radovi.  Pretpostavljamo da je  ovlašćenje  proizvođača 
neophodno kako bi  Naručilac  ovim postupkom osigurao sigurnost i  kvalitetnu podršku od strane 
Ponuđača ne samo u garantnom već i u van-garantnom roku pogotovo za opremu koja je od velike  
važnosti za funkcionisanje bioskopskih sistema – video projektor, pojačavači i zvučnici. Imajući u vidu 
da dobar deo opreme koja nije ključna Ponuđači nabavljaju posredno a ne direktno od proizvođača  
molimo da se ovaj uslov konkretizuje i ograniči na ključnu opremu, odnosno na opremu iz pozicija  
1.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 i 2.8.
Одговор и појашњење: 
Наручилац  прихвата  наводе  претходно  достављеног  делимично  за  наведене  позиције, 
прихватајући  предлог  и  сугестију  прецизира  позиције  за  које  је  неопходно  пружити 
одговарајућу сервисну подршку у гарантном року и то: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7,  
2.8 и 2.9. 
 U okviru Obrasca br. 14 – Isporuka i ugradnja … Dato je da obrazac popuni Podnosilac ponude. U 
donjem  delu  obrasca  navodi  se  da  „obrazac  potpisuje  i  overava  ovlašćeno  lice  PONUĐAČA  …“ 
odnosno „obrazac potpisuje i  overava ovlašćeno lice OVLAŠĆENOG ČLANA GRUPE PONUĐAČA…“. 
Nasuprot tome, dalje, sa desne strane stoji da se na linijama popunjavaju: „Ime i prezime odgovornog 
lica (ovlašćenog) Naručioca“ i ispod toga je linija za potpis odgovornog lica. Pretpostavljamo da se 
radi o greški u formiranju ovog obrasca odnosno da i u delu predviđenom za potpis i overu treba da,  
umesto „Naručioca“, stoji  „Ponuđača“. Molimo da u skladu sa ovim izvršite odgovarajuću izmenu 
dokumentacije.
Одговор  и  појашњење:  Прихвата  се  сугестија,  уочена  неправилност  биће 
отклоњена кроз Измењену конкусну документацију.
U okviru obrasca 6  konkursne dokumentacije –  Izjava članova  grupe  ponuđača  koji  podnose 
zajedničku ponudu, traži  se da se u tabelu,  za svakog člana grupe ponuđača unese procentualno 
učešće člana grupe. Član 81, stav 2 Zakona o javnim nabavkama precizira da svaki ponuđač iz grupe  
ponuđača  mora  da  ispuni  obavezne  uslove  iz  člana  75.  stav1.  tačke  1)  do  4)  zakona  s  tim  da:  
“dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručilac ne odredi drugačije“. U okviru konkursne 
dokumentacije  Naručilac  ničim  nije  ograničio  odnosno  bliže  odredio  način  učešća  učesnika  u 
zajedničkoj ponudi. S druge strane, za razliku od učešća sa Podizvođačem gde mora da postoji jasno 



određen  deo  posla  koji  se  poverava  Podizvođaču  čime  je  definisana  i  njihova  odgovornost  za 
ispunjenje određenog dela ugovorne obaveze, kod nastup sa zajedničkom ponudom, prema Članu 
81, stav 7: „Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu ODGOVARAJU NEOGRANIČENO SOLIDARNO 
PREMA NARUČIOCU“ iz čega proizilazi da ne postoji potreba za jasno definisanom podelom učešća. S  
druge strane ovaj vid udruživanja Zakon o javnim nabavkama omogućava i iz razloga navedenog u 
Članu 81. stav 2 odnosno da: „…dodatne uslove ispunjavaju zajedno“. Imajući  u vidu da dodatni  
uslovi nemaju vrednost valorizovanu u okviru nabavke (konkretna vrednost dobra ili usluge) time je i  
nemoguće odrediti procentualno učešće svakog člana grupe ponuđača ponaosob. Na kraju svi članovi  
grupe ponuđača su i prema Zakonu o javnim nabavkama dužni da sačine i prilože Sporazum kako je  
definisano u Članu 81, stav 4, tačke 1) i 2).
Iz ovih razloga molim da se u okviru obrasca 6 izbaci kolona u kojoj se popunjava učešće člana grupe 
u ponudi.
Одговор  и  појашњење:  Прихвата  се  сугестија,  уочена  неправилност  биће 
отклоњена кроз Измењену конкусну документацију.
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће 
заинтересованог  лица,  појашњење постаје  постају  саставни  део  раније   објављене 
конкурсне  документације  и  позива  за  достављање  понуда,  рок  и  услови  остају 
неизмењени.
Уједно Вас обавештавамо,  појашњење и одговор биће без одлагања објављена на 
Порталу  јавних  набавки  и  на  интернет  страници  Наручиоца  без  измене  конкурсне 
документације и померања рока за достављање понуда.


