Апотека „Београд“
Бојанска 16/IV, 11000 Београд
Број: 60/3-1
Дана: 06.02.2019. године

Предмет: Додатне информације и појашњења бр. 1. конкурсне документације по јавној
набавци ЈН бр. 01/19
Дана 04.02.2018. године достављенa су нам 2 (два) захтева за појашњење конкурсне
документације у складу са чланом 63. и чланом 20. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015– у даљем тексту ЗЈН), за припремање понуда у вези конкурсне
документације за јавну набавку у отвореном поступку услуга – Физичко обезбеђење запослених,
имовине и просторија Апотеке „Београд“ ЈН бр. 01/19.
ПИТАЊЕ БР. 1:
Потенцијални понуђач је у захтеву за додатним информацијама и појашњењима поставио следеће
питање везано за предметну јавну набавку, и то:

1.
Наручилац као услов за учешће у предметном поступку захтева од понуђача да понуђачи
морају да приложе уз понуду :

• Банкарску гаранцију за озбиљност понуде‐неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на
први позив на износ од 2% укупне вредности понуде без ПДВ‐а, као гаранцију за случај да понуђач после
рока за подношење понуда измени или одустане од учињене понуде или за случај да понуђач коме је
додељен уговор одбије да закључи уговора.
Прецизније тражена банкарска гаранција представља средство обезбеђења у случају да понуђач после
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду и у случају да одустане од
закључења уговора.
Наведено средство обезбеђења представља и гаранцију за случај неблаговременог закључења уговора
између наручиоца и понуђача коме је додељен уговор, као и гаранцију у случају да понуђач коме је додељен
уговор не достави наручиоцу захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла. Наведена
банкарска гаранција мора бити обавезујућа и мора имати рок важности у минималном трајању колики је
и рок важности понуде.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које
одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује
рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила
Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих
рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and
Markets Authorities ‐ ESMA).
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И
Писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење

посла- неопозиву, безусловну, без права на приговор и плативу на први позив на износ од 10%
укупне вредности понуде без ПДВ-а, односно Уговора, са роком важности 30 (тридесет) дана од дана
истека уговора. Писмо о намерама достављају сви понуђачи, а банкарску гаранцију само понуђач чија
понуда буде изабрана као најповољнија тј. којем буде додељен уговор. Писмо о намерама пословне
банке мора бити обавезујуће.
Као доказ за друго средство обезбеђења предвидели сте да понуђачи дају Изјаву понуђача да ће
приложити инструмент обезбеђења‐банкарску гаранцију за добро извршење посла ПЛУС оригинално
обавезујуће Писмо о намерама пословне банке да ће издати гаранцију за добро извршење посла‐
неопозиву, безусловну, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% укупне вредности
понуде без ПДВ‐а, односно Уговора.
У делу 15. Конкурсне документације , навели сте РАЗЛОГЕ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ : Понуда ће бити
одбијена ако је неприхватљива или неодговарајућа, ако не одговара свим обавезним захтевима из
конкурсне документације. Неблаговремене понуде наручилац ће одбити и неће их узимати у разматрање.
Наручилац ће одбити понуду ако: 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 2) понуђач
не докаже да испуњава додатне услове; 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 4) је
понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 5) понуда садржи друге недостатке због којих није
могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Даље, Наручилац је у члану 6. Модела уговора предвидео да се Давалац услуге/Добављач обавезује
да даном потписивања овог уговора, а најкасније 10 (десет) дана од закључења уговора, достави
банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на
први позив на износ од 10% вредности уговора без ПДВ‐а, којом гарантује уредно извршење својих
уговорених обавеза, да је рок важности банкарске гаранције минимум 30 дана дужи од дана истека рока на
који се уговор закључује као и да Корисник услуге/Наручилац може реализовати средство обезбеђења за
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Указујемо Наручиоцу да је за достављање средства обезбеђења за добро извршење посла
предвидео за ДОКАЗ ‐ обавезујућу ИЗЈАВУ понуђача да че уколико му буде додељен уговор доставити
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, те нема потребе да тражи УЗ ТАЈ ДОКАЗ и
ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО БАНКЕ за исто.
Ово и из разлога неспорне чињенице да се понуђачи у понуди потписивањем Модела уговора
саглашавају са обавезама из Модела уговора, што значи да се самим тим и обавезује да ће уколико буде
изабран као најповољнији , безусловно дати неопозиву, безусловну, без права на приговор и на први позив
наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Сугеришемо Наручиоцу да ИЗУЗМЕ НЕПОТРЕБНО ДУПЛИРАЊЕ ДОКАЗА према понуђачима и изузме
клаузулу да уз ИЗЈАВУ и потписан МОДЕЛ УГОВОРА у понуди понуђачи МОРАЈУ ДА достављати И
ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО О НАМЕРИ БАНКЕ да ће издати неопозиву, безусловну, без права на приговор и на први
позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, с обзиром да су свакако ИЗЈАВОМ И
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условима Конкурсне документације у МОДЕЛУ УГОВОРА понуђачи условљени и обавезни да дају
банкарску гаранцију за добро извршење посла, односно уколико изостане предвиђене ИЗЈАВЕ као и
касније у уговарању (уколико буду изабрани као најповољнији) достава банкарске гаранције са њима
Наручилац неће закључити уговор!
Сугеришемо Наручиоцу да у Конкурсној документацији исправи ову нелогичност, односно
поступи у складу са чланом 9. став 2. ЗЈН , којим је Наручилац дужан да обезбеди да се поступак јавне
нбаваке спроводи и додела уговора врши са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне
набавке. Беспотребним оптерећивањем и условљавањем понуђача са дуплирањем захтева који су
свакако обавезујући у фази поступка уговарања поступка, повећавате трошак ( временски, финнасијски и
друге) понуђачима и отежавате припрему понуде.
Понављамо чињеницу да је сагласно члану 61. став.1, ЗЈН, Наручилац дужан да припреми конкурсну
документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. Такође Наручилац је
дужан да припреми Конкурсну документацију у складу са ЗЈН и осталим позитивним прописима који
регулишу област јавних набавки.
Истичемо и важност исправке неправилности и нелогичности конкурсне документације по
сугерисаним наводима, у супротном ћемо као заинтересовани понуђач у поступку, уложити захтев за
заштиту права у поступцима јавних набавки.
ПИТАЊЕ БР. 2:
Потенцијални понуђач је у захтеву за додатним информацијама и појашњењима поставио следеће
питање везано за предметну јавну набавку, и то:

1. Наручилац као услов за учешће у предметном поступку захтева од понуђача да понуђачи морају да
приложе уз понуду :
• Банкарску гаранцију за озбиљност понуде‐неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на
први позив на износ од 2% укупне вредности понуде без ПДВ‐а, као гаранцију за случај да понуђач после
рока за подношење понуда измени или одустане од учињене понуде или за случај да понуђач коме је
додељен уговор одбије да закључи уговора.
Прецизније тражена банкарска гаранција представља средство обезбеђења у случају да понуђач после
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду и у случају да одустане од
закључења уговора.
Наведено средство обезбеђења представља и гаранцију за случај неблаговременог закључења уговора
између наручиоца и понуђача коме је додељен уговор, као и гаранцију у случају да понуђач коме је додељен
уговор не достави наручиоцу захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла. Наведена
банкарска гаранција мора бити обавезујућа и мора имати рок важности у минималном трајању колики је
и рок важности понуде.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које
одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује
рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила
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Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих
рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and
Markets Authorities ‐ ESMA).
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Писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење
посла- неопозиву, безусловну, без права на приговор и плативу на први позив на износ од 10%
укупне вредности понуде без ПДВ-а, односно Уговора, са роком важности 30 (тридесет) дана од дана
истека уговора. Писмо о намерама достављају сви понуђачи, а банкарску гаранцију само понуђач чија
понуда буде изабрана као најповољнија тј. којем буде додељен уговор. Писмо о намерама пословне
банке мора бити обавезујуће.
Као доказ за друго средство обезбеђења предвидели сте да понуђачи дају Изјаву понуђача да ће
приложити инструмент обезбеђења‐банкарску гаранцију за добро извршење посла ПЛУС оригинално
обавезујуће Писмо о намерама пословне банке да ће издати гаранцију за добро извршење посла‐
неопозиву, безусловну, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% укупне вредности
понуде без ПДВ‐а, односно Уговора.
У делу 15. Конкурсне документације , навели сте РАЗЛОГЕ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ : Понуда ће бити
одбијена ако је неприхватљива или неодговарајућа, ако не одговара свим обавезним захтевима из
конкурсне документације. Неблаговремене понуде наручилац ће одбити и неће их узимати у разматрање.
Наручилац ће одбити понуду ако: 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 2) понуђач
не докаже да испуњава додатне услове; 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 4) је
понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 5) понуда садржи друге недостатке због којих није
могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Даље, Наручилац је у члану 6. Модела уговора предвидео да се Давалац услуге/Добављач обавезује
да даном потписивања овог уговора, а најкасније 10 (десет) дана од закључења уговора, достави
банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на
први позив на износ од 10% вредности уговора без ПДВ‐а, којом гарантује уредно извршење својих
уговорених обавеза, да је рок важности банкарске гаранције минимум 30 дана дужи од дана истека рока на
који се уговор закључује као и да Корисник услуге/Наручилац може реализовати средство обезбеђења за
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Указујемо Наручиоцу да је за достављање средства обезбеђења за добро извршење посла
предвидео за ДОКАЗ ‐ обавезујућу ИЗЈАВУ понуђача да че уколико му буде додељен уговор доставити
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, те нема потребе да тражи УЗ ТАЈ ДОКАЗ и
ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО БАНКЕ за исто.
Ово и из разлога неспорне чињенице да се понуђачи у понуди потписивањем Модела уговора
саглашавају са обавезама из Модела уговора, што значи да се самим тим и обавезује да ће уколико буде
изабран као најповољнији , безусловно дати неопозиву, безусловну, без права на приговор и на први позив
наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла.
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Сугеришемо Наручиоцу да ИЗУЗМЕ НЕПОТРЕБНО ДУПЛИРАЊЕ ДОКАЗА према понуђачима и изузме
клаузулу да уз ИЗЈАВУ и потписан МОДЕЛ УГОВОРА у понуди понуђачи МОРАЈУ ДА достављати И
ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО О НАМЕРИ БАНКЕ да ће издати неопозиву, безусловну, без права на приговор и на први
позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, с обзиром да су свакако ИЗЈАВОМ И
условима Конкурсне документације у МОДЕЛУ УГОВОРА понуђачи условљени и обавезни да дају
банкарску гаранцију за добро извршење посла, односно уколико изостане предвиђене ИЗЈАВЕ као и
касније у уговарању (уколико буду изабрани као најповољнији) достава банкарске гаранције са њима
Наручилац неће закључити уговор!
Сугеришемо Наручиоцу да у Конкурсној документацији исправи ову нелогичност, односно
поступи у складу са чланом 9. став 2. ЗЈН , којим је Наручилац дужан да обезбеди да се поступак јавне
нбаваке спроводи и додела уговора врши са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне
набавке. Беспотребним оптерећивањем и условљавањем понуђача са дуплирањем захтева који су
свакако обавезујући у фази поступка уговарања поступка, повећавате трошак ( временски, финнасијски и
друге) понуђачима и отежавате припрему понуде.
Понављамо чињеницу да је сагласно члану 61. став.1, ЗЈН, Наручилац дужан да припреми конкурсну
документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. Такође Наручилац је
дужан да припреми Конкурсну документацију у складу са ЗЈН и осталим позитивним прописима који
регулишу област јавних набавки.
Истичемо и важност исправке неправилности и нелогичности конкурсне документације по
сугерисаним наводима, у супротном ћемо као заинтересовани понуђач у поступку, уложити захтев за
заштиту права у поступцима јавних набавки.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1 и 2:
На основу разматрања питања тј. захтева које су поставили потенцијални понуђачи, дајемо следећи
одговор:
Комисија за јавну набавку не прихвата предлог потенцијалног понуђача за измену
конкурсне документације.
Према Члану 61, став 5, Закона о јавним набавкама наручилац може у конкурсној
документацији да наведе врсту средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи
обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих
уговорних обавеза.
Појашњења ће одмах по доношењу бити објављена на Порталима јавних набавки и интернет страници
наручиоца (06.02.2019. године).
АПОТЕКА „БЕОГРАД“
Комисија за јавну набавку
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