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Број: 5/19/1-1389 
Дана: 10.06.2019.  
 
(одговор број 1) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара– ултразвучни апарат, број јавне набавке 38-2019-О-
01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда 
објављен на Порталу јавних набавки дана 03.06.2019. године, заинтересовано лице је,  путем 
електронске поште,  доставило дана 06.06.2019. године  захтев за додатно појашњење број 
756/19, код Наручиоца заведено под бројем 2950/19. 

Питањa   

ПИТАЊЕ БРОЈ 1 

У Вашој конкурсној документацији, на страни 5, у оквиру Документа бр. 2, под тачком 1.5 сте 
између осталог навели: 
„Ако се у каталогу који Понуђач поседује, не налазе подаци којима се доказује испуњеност 
обавезних техничких карактеристика, Понуђач је дужан да за недостајуће податке достави 
писану изјаву произвођача добра. Изјава мора да садржи: назив, комерцијални назив, модел и 
каталошки број добра, назнаку да ли понуђено добро испуњава захтев или не 
испуњава,вредност параметра уколико се исти исказује бројчано. Изјава мора бити сачињена 
на меморандуму даваоца изјаве, мора имати датум, мора бити оверена и потписана од стране 
овлашћеног лица произвођача“ 

С обзиром на чињеницу да већина светских произвођача има своје овлашћене заступнике у ЕУ, 
да ли је за наручиоца прихватљиво да се за недостајуће податке достави писана изјава 
произвођача ИЛИ представника произвођача за Европу? 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2 

У Вашој конкурсној документацији, на страни 34, у оквиру Упутства понуђачима како да сачине 
понуду (Документ 7), тачка 9, као захтевао средство финансијског обезбеђења понуде сте између 
осталог предвидели да понуђач уз понуду има обавезу да достави: 
 
„- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење 
посла у укупној висини од 5% укупно понуђене цене без ПДВ; 
- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року у укупној висини од 5% укупно понуђене цене без ПДВ.“ 
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Укључење фразе „обавезујуће“ у писмо о намерама које банка издаје, повлачи процедуру која је 
једнака оној за издавање саме банкарске гаранције, нарочито у смислу трошкова прибављања и 
обавезне резервације средстава унапред, за потребе будуће банкарске гаранције која би по 
обавезујућем писму о намерама била издата. 
 
На овај начин сви потенцијални понуђачи морају да поднесу трошак једнак трошку прибављања 
и издавања банкарске гаранције, као и да им се блокирају средства за све време важности 
понуде, за обавезе које ће у ствари имати само један од понуђача, онај коме буде додељен уговор 
о јавној набавци. 
 
Предвиђање оваквих додатних трошкова у спровођењу јавне набавке је противно члану 9, став 2,  
Закона о јавним набавкама, односно Начелу ефикасности и економичности, који каже: 
„Наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши 
у роковима и на начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак и 
извршење јавне набавке.“ 
 
Да ли је за наручиоца прихватљиво да се због свега горе наведеног избаци део који се односи на 
обавезујући карактер писма о намерама и да захтев који се односи на финансијско обезбеђење 
понуде гласи: 
-  оригинал писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла у укупној 
висини од 5% укупно понуђене цене без ПДВ; 
 
- оригинал писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном 
року у укупној висини од 5% укупно понуђене цене без ПДВ.“ 
 
 

Одговори Наручиоца 
 

Одговор на питање 1: 
Прихватљиво је, те ће Наручилац сходно предлогу заинтересованог лице, извршити измену 
конкурсне докуменатације. 
 
 
Одговор на питање 2: 
Није прихватљиво. Наручилац остаје при свом захтеву. 
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Комисија за јавну набавку 38-2019-О-01 
 


