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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 

БРОЈ: J01.01-856/9 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 08/18 (1.2.84) 

ДАТУМ: 14.05.2018. године  

ЛАЗАРЕВАЦ 

 

   

  ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 08/18 (1.2.84) 

 

 

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и 

конкурсној документацији, дајемо одговоре (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку услуга  -  

Закуп софтвера ОМНИ ДАТА ЈН бр.  08/18  (1.2.84). 

     

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 

68/15) доставило је електронском поштом дана 11.05.2018. године захтев за додатним појашњењем у вези 

припремања  понуде  за ЈН 08/18 (1.2.84),  односно следећа питања: 

ПИТАЊА  И ОДГОВОРИ: 

 

ПИТАЊА (ЦИТИРАНО):   

„1. Na strani 9 Konkursne dokumentacije je navedeno da se ponuda može skenirati i dostaviti elektronskim putem, dok u 

odeljku VIII Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, stav 2. Način podnošenja ponude i sadržaj ponude,  nije 

navedena mogućnost slanja ponude elektronskim putem. 
Pitanje 1 : Može li se ponuda može poslati elektronskim putem i u kom roku? 

Predlog: U odeljku VIII u delu: Način podnošenja ponude i sadržaj ponude, u konkursnoj dokumentaciji dodati mogućnost 

dostavljanja ponude elektronskim putem. 

 

2. Obrazac VI-4, Izjava o dostavljanju sredstava obezbeđenja za dobro izvršenje posla,  poslednji pasus glasi: 

"Vrednost sredstva obezbeđenja za dobro izvršenje posla utvrđuje se u iznosu koji odgovara visini od 5% od ukupne 

vrednosti ugovora bez obračunatog poreza na dodatu vrednost." 

Na strani 26 konkursne dokumentacije u delu 9.3. Izjava o sredstvu obezbeđenja kaže da: 

"Izjavu je potrebno popuniti unošenjem svih traženih podataka (podaci o ponuđaču i nominalni iznos)." 

Pri tom u obrascu izjave nije ostavljeno polje za unos nominalnog iznosa. 

Pitanje 2: Gde u obrascu VI-4 uneti nominalni iznos u visini od 5% od ukupne vrednosti ugovora bez obračunatog 

poreza na promet? 

Predlog: U obrascu VI-4 dodati polje za nominalni iznos u visini % od ukupne vrednosti ugovora bez obračunatog poreza 

na promet. 

3.Konkursnom dokumentacijom je predviđeno da se menica kao sredstvo obezbeđenja dostavlja u roku naznačenom u 

Modelu ugovora, što je u momentu potpisivanja ugovra. 

Pitanje 3: Da li je menično ovlašćenje koje se nalazi u Odeljku IX konkursne dokumentacije, obavezan deo 

ponude i da li se dostavlja overeno i potpisano uz ponudu ili uz ugovor? 

 

4. S obzirom da je Mišljenje Uprave za javne nabavke broj 0101-856/1 od 08.05.2018. godine za sprovođenje 

pregovaračkog postupka dobijeno na osnovu prvobitnog ugovora br. 60-1644 od 27.04.2007. smatramo da 
konkursnu dokumentaciju, odeljak II u delu: Predmet javne nabavke, treba prilagoditi predmetu javne nabavke 
koji je definisan pomenutim ugovorom i u tom delu izmeniti konkursnu dokumentaciju. 

Predlog za izmenu konkursne dokumentacije u delu: Predmet javne nabavke: 

Predmet javne nabavke podrazumeva:  

- licenciranje i ustupanje na upotrebu baze podataka, i izvršne verzije aplikativnog softvera za obračun komunalnih 
usluga pod nazivom NAPLATA,  namenjenog za rad na PC računarima opremljenim operativnim sistemom Microsoft 

Windows XP Professional ili Microsoft Windows 2003 R2 ili Microsoft Windows 2008 R2. Baza podataka je u formatu 

Microsoft Access. 

 

5. U delu: Garancija kvaliteta, stav 3, predlažemo izmenu konkursne dokumentacije: 

Predlog: Naručilac ima pravo aktiviranja sredstava obezbeđenja za dobro izvršenje posla u slučaju da Ponuđač ne ispuni 

odredbe iz ugovora koje se odnose na kvalitet usluga. 

 

6. Rok i način plaćanja u Obrascu ponude i na drugim mestima u konkursnoj dokumentaciji bi  takođe trebalo 
uskladiti sa prvobitnim ugovorom u kome u članu 7.1.2. stoji da je plaćanje do 15-og u mesecu. 

 

7. Programski moduli NAPLATA TNZP i KAMATE su neodvojivi od modula NAPLATA, tako da se ne mogu izraziti 
njihove jedinične cene. 

Predlog: da u Odeljku V/5, Obrazac finansijske ponude sa strukturom cene kao opis pozicije stoji samo jedna stavka: 

Licenciranje i ustupanje na upotrebu softvera za obračun komunalnih usluga  NAPLATA  
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8.  Model ugovora koji je sastavni deo konkursne dokumentacije ne pokriva sve specifičnosti predmetne javne 

nabavke (npr. tretman dodatnog angažovanja), . 

Predlog: S obzirom da u konkursnoj dokumentaciji kod pregovaračkog postupka Model ugovora nije obavezan element 

predlažemo da se isključi iz iste, ili da se koncipira na osnovu prvobitnog ugovora. 

 

Predlog: Izmena konkursne dokumentacije i produženje roka za podnošenje ponuda.“ 

 

ОДГОВОРИ:   

1. Понуђач доставља понуду у једној затвореној и запечаћеној коверти или омоту са ознаком “Понуда за јавну 

набавку услуга - Закуп софтвера ОМНИ ДАТА ЈН 08/18 (1.2.84) - НЕ ОТВАРАТИ“, при чему се благовременом 

понудом сматра понуда поднета на адресу: Јавно предузеће за комуналну  привреду „Лазаревац“, Николе 

Вујачића 28, 11550 Лазаревац, како је објашњено у одељку VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 

2 – Начин подношења понуде и садржај понуде. Рок за достављање биће продужен до 24.05.2018. године до 10:00 

часова,  

Истог дана, у 10:30 часова обавиће се поступак јавног отварања понуда, а најкасније 15 минута након завршетка 

отварања, спровешће се поступак преговарања. Уколико понуђач у поступку преговарања, понуди нижу цену 

обавезан је да наручиоцу достави нову, ревидирану понуду, потписану и оверенену печатом понуђача (најкасније 

у року од једног дана од дана завршетка поступка преговарања). Ова понуда (ревидирана) може се скенирати и 

доставити електронским путем, с тим да се оригинал ревидиране понуде доставља најкасније са потписаним 

примерцима уговора, како је то објашњено на страни 9 конкурсне документације. 

 

2. Није потребно да понуђач у конкурсној документацији унесе износ 5% од укупне вредности уговора без 

обрачунатог пореза на додату вредност у образац VI-4 Изјава о достављању средства обeзбеђења за добро 

извршење посла, већ ће понуда ће бити прихватљива уношењем података о понуђачу у наведени образац. У 

складу са тим, конкурсна документација биће измењена на страни 26, одељак VIII Упутство понуђачима како да 

сачине понуду, тачка 9, подтачка 9.3 Изјава о средству обезбеђења. 

3. Менично овлашћење за добро извршење посла понуђач не доставља уз понуду, већ доставља приликом 

закључења уговора, како је то објашњено у одељку VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 11 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у последњем пасусу, на страни 27 конкурсне 

документације. 

 

4. У плану јавних набавки за 2018. годину, који је усвојен од стране оснивача ЈПКП Лазаревац, Градске општине 

Лазаревац и који је објављен на Порталу јавних набавки, на позицији 1.2.84 налази се набавка услуга, опис 

предмета набавке је – Закуп софтвера ОМНИ ДАТА. План јавних набавки не може се мењати у оквиру већ 

покренутог поступка јавне набавке. Текст предлога за измену конкурсне документације биће додат у образац II 

Техничка спецификација и у текст Модела уговора у члан 2, као додатни опис предмета набавке. 

 

5. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у обрасцу II Техничка спецификација у одељку Гаранција 

квалитета и у тексту Модела уговора члан 7, у складу са предлогом за измену. 

 

6. Наручилац остаје при наведеним условима о року и начину плаћања, који су наведени у конкурсној 

документацији. 

 

7. Наручилац ће у конкурсној документацији изменити табелу спецификације у обрасцима II Техничка 

спецификација и V/5 Образац финансијске понуде са структуром цене у складу са предлогом за измену. 

 

8. Наручилац је у моделу уговора у члану 6 навео да сви евентуални трошкови падају на терет наручиоца, у 

случају интервенције вршиоца ради отклањања насталих грешака или отказивања функција програма. 

 

 Наручилац ће истовремено са  објављивањем овог одговора  на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца, објавити и измењену конкурсну документацију сагласно члану 63 члан 1 и обавештење о продужењу 

рока за достављање понуда. 


