
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-16/2017-12/8 

Датум: 9. март 2017. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку 

- куповина намештаја за Привредни и Прекршајни суд у Ужицу - 

редни број 6/2017 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 7. 

марта 2017. године у 13.16 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У делу 3.2 Конкурсне документације, под тачком 8) тражи се да понуђач располаже 

следећим машинама и алатом: машина за вертикално кројење плоча, машина за 

хоризонтално кројење плоча, форматизер, машина за кантовање, машина за обраду 

кривих рубова, типл машина, CNC машина за обраду плоча и масива, ручни 

виљушкар, виљушкар на погон (дизел, гасни, електрични и сл.). Молимо да 

омогућите учешће понуђачима који имају технолошки савременију опрему и 

машине за производњу као што је CNC машина за обраду плоча и масива која 

истовремено замењује пет горе наведених машина – машину за кројење плоча, 

форматизер, машину за кантовање, машину за обраду кривих рубова, типл машину, 

као и CNC форматизер који има далеко већу продуктивност и скраћује време 

израде – манипулације приликом обраде плоча од горе наведених машина – 

машина за вертикално кројење плоча, машина за хоризонтално кројење плоча, 

форматизер. 

 

1. Одговор Комисије: 

Понуђач испуњава наведени услов ако има машину, односно машине које успешно 

могу да обаве све наведене задатке (вертикално и хоризонтално кројење плоча, 

форматизер, кантовање, обрада кривих рубова, типловање, обрада плоча и масива, 

ручни виљушкар и виљушкар на погон). Меродавна је задовољеност свих потреба 

предмета јавне набавке, било то у склопу једне или више засебних машина. 

Понуђач ће свакако у Изјави о техничком капацитету – машине и алати навести 

којим машинама и алатима располаже и за то приложити одговарајући доказ, а 



наручилац ће током фазе стручне оцене понуда извршити контролу, односно 

непосредни увид у просторијама понуђача, како би проверио испуњеност овог 

услова.   

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У делу 3.2 Конкурсне документације, под тачком 10) тражи се да понуђач има 

радно ангажована следећа лица која ће бити одговорна за извршење уговора и 

квалитет пружених услуга: 1 дипломираног инжењера шумарства за прераду 

дрвета, 1 дипломираног дизајнера ентеријера и намештаја, 10 столара, 2 возача C 

категорије. Сматрамо да део услова који се односи на дипломираног дизајнера 

ентеријера и намештаја није у складу са предметном јавном набавком, јер она не 

укључује услуге пројектовања и израде ентеријера, већ се односи на израду 

намештаја, што сте већ кроз овај услов и дефинисали захтевом да понуђач има 

радно ангажованог најмање једног дипломираног инжењера шумарства за прераду 

дрвета. У нашој фирми послове израде ентеријера и пројектовања намештаја 

обавља дипломирани инжењер (мастер архитектуре) са лиценцом одговорног 

пројектанта, те молимо да уколико остајете при траженом услову, извршите допуну 

– измену Конкурсне документације и омогућите учешће већем броју понуђача у 

циљу једнакости понуђача. У прилог овоме је и спецификација опреме која је 

саставни део Конкурсне документације, из које се види да је услов да понуђач има 

радно ангажованог дипломираног дизајнера ентеријера и намештаја потпуно 

бесмислен, јер се из ње може видети да сте ви као наручилац претходно 

ангажовали лиценцирану пројектантску кућу која је израдила и пројектовала ову 

опрему, као и дефинисала све материјале, боје и дезене, те не постоји никаква 

потреба за ангажовањем овог лица. 

 

2. Одговор Комисије: 

Наручилац прихвата да понуђач може имати радно ангажованог дипломираног 

дизајнера ентеријера и намештаја или дипломираног архитекту. О овоме је 

сачињена измена конкурнсне документације и њен пречишћен текст, који могу 

биди преузети са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
У Обрасцу понуде не постоји простор предвиђен за уписивање рока испоруке и 

дужине гарантног рока, те је потребно изменити овај образац.  

 

3. Одговор Комисије: 

Образац понуде није потребно изменити, јер наручилац не зхатева од понуђача да 

наведе дужину ових рокова. Рок испоруке је унапред одредио наручилац, и он 

износи један месец од дана увођења у посао. Гарантни рок наручилац не тражи, с 

обзиром на то да се не ради о техничкој опреми која има произвођачки гарантни 

рок.  

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
У Моделу уговора наводите да је рок за испоруку намештаја 30 дана од дана 

увођења у посао и да сте у обавези да  у разумном року уведете добављача у посао. 

Шта подразумевате под даном увођења у посао и „разумним“ роком?  



 

4. Одговор Комисије: 

Дан увођења у посао је дан од ког се рачуна рок од једног месеца за испуњење 

предмета уговора, и он ће бити споразумно записнички констатован од стране 

овлашћених представника наручиоца и добављача. Разумни рок је рок између 

потписивања уговора и дана увођења у посао, односно период у ком ће добављач 

доставити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и у ком ће му аванс 

бити исплаћен, како би се припремио за увођење у посао и несметан ток уговореног 

рока.  

 

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Да ли понуђач има право да захтева аванс до висине 20% од понуђене цене, с 

обзиром на то да у Конкурсној документацији и Моделу уговора наводите да се 

плаћање врши у року од 45 дана од дана пријема рачуна?  

 

5. Одговор Комисије: 

Да, понуђач има право да захтева аванс у складу са захтевима из Конкурсне 

документације. Рок плаћања од 45 дана је максимални рок плаћања у складу са 

одредбама члана 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12 и 68/15). Ово је 

наведено стога што наручилац сва плаћања врши преко Министарства финансија – 

Управе за трезор, те нема директну контролу над дужином рока плаћања. У пракси 

овај рок увек буде знатно краћи од 45 дана. 

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
У Моделу уговора се тражи од понуђача да достави банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла. Да ли 

то значи да понуђач у понуди треба да достави писма о намерама банке да ће 

издати ове гаранције? Уз ова два писма уобичајено је да се достави и банкарска 

гаранција за озбиљност понуде у висини 3-5% понуђене цене, односно процењене 

вредности.   

 

6. Одговор Комисије: 

Наручилац не захтева достављање писма о намерама издавања банкарских 

гаранција за повраћај авансног плаћања и за добро извршење посла, нити 

достављање банкарске гаранције за озбиљност понуде. Понуђач је дужан да 

поступа у свему онако како је наведено у Конкурсној документацији. Добављач 

(понуђач са којим буде закључен уговор) ће бити дужан да у року од десет дана од 

дана потписивања уговора, достави банкарску гаранцију за повраћај авансног 

плаћања (уколико је у понуди тражио аванс) и за добро извршење посла. 

 

 

7. Питање заинтересованог лица: 
У делу 2. Техничка спецификација, наводите да је понуђач дужан да уз понуду 

достави каталог свих добара које нуди (скице, фотографије, видео запис у 3D 

формату и сл.). С обзиром на то да је пројектант у Спецификацији пројектоване 

опреме (Прилог 2 Конкурсне документације), израдио детаљне техничке цртеже и 



скице, да ли је довољно да се исти потпишу од стране овлашћеног лица понуђача и 

овере печатом, а да се за опрему из Спецификације набавне опреме (Прилог 1 

Конкурсне документације), достави каталог за опрему и добра која нуди у траженој 

форми? 

 

7. Одговор Комисије: 

Цртежи и скице из Спецификације пројектоване опреме не морају бити потписани 

и оверени печатом, јер се самим подношењем понуде сматра да их је понуђач 

прихватио. Захтев за достављање каталога (скице, фотографије, видео запис у 3D 

формату и сл.) се односи само на опрему из Спецификације набавне опреме. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Светлана Марковић, дипломирани архитекта 

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинасртва 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


