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Предмет:  јавна набавка услуга у отвореном поступку - програмирање базе за 

енергетске прегледе и енергетски менаџмент за Норвешки пројекат 

 

Наручилац је дужан, према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(“Службени гласник РС”, бр. 124/12), да у року од три дана пошаље одговор 

заинтересованом лицу у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

Питањe 1: Који је број јавне набавке? Позив и конкурсна документација имају 

различите бројеве, па није јасно које је број јавне набавке који треба навести у понуди. 

 

Одговор 1: У позиву и конкурсној документацији је наведено „..са назнаком назива 

поступка и назнаком "ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ" послати на  адресу..“, дакле не 

тражи се навођење броја поступка, већ само назива. 

 

Питањe 2: На страни 3/45 Прилог 2, Конкурсне документације, наведено је да се 

понуда ради на преузетој конкурсној документацији уз потпис овлашћеног лица на 

назначеним местима и прилозима. Да ли то значи да се у понуди предају само обрасци 

из Конкурсне документације који се попуњавају и потписују или је потребно уз понуду 

предати целокупну Конкурсну документацију (свих 45 страна од којих се попуњавају 

само назначене)? 

 

Одговор 2: За понуду је најважније да нема битних недостатака, чисто формални 

разлози не могу омогућити одбијање понуде. Понуда мора да садржи прилоге и 

обрасце који се попуњавају и потписују као и тражене доказе. 

 

Питањe 3:  Како треба да се попуни Прилог 3 из Конкурсне документације у случају 

да понуду предаје група понуђача: да ли се у том случају попуњава и табела Подаци о 

понуђачу или само табеле Подаци о понуђачима из групе понуђача? У случају да се 

попуњава и табела Подаци о понуђачу, да ли се она попуњава само за Носиоца посла 

или за сваког члана из групе понуђача? Под Носиоцем посла сматрамо компанију из 

групе понуђача коју група понуђача овласти да је представља у вези са предметном 

јавном набавком. 

 

Одговор 3: Табела Подаци о понуђачу се попуњава увек, било да понуђач наступа 

самостално, са подизвођачем или групом понуђача. Табелу Подаци о подизвођачима 

попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачима, док табелу Подаци о 

понуђачима из групе понуђача попуњава понуђач који наступа са групом понуђача. 

 



 

Питањe 4:  На страни 11/45 Конкурсне документације, остављено је да се попуни поље 

Рок плаћања, наведено је да је максимум 45 дана од пријема уредне фактуре, али није 

наведено који је минимално дозвољени рок плаћања који може да се попуни у ово 

поље? 

 

Одговор 4: На страни 4/45 Конкурсне документације одређено је: Понуде са авансним 

плаћањем биће одбијене као неприхватљиве. Минимални рок плаћања није одређен, 

већ га у празно поље уноси понуђач. 

  

Питањe 5:  На страни 14/45 Конкурсне документације, тачка 6), наведено је да 

Понуђач мора да има најмање 5 запослених на не/одређено време, са високом стручном 

спремом из области информатике тј. рачунарских наука који ће радити на извршењу 

уговора. У вези са овим условом, да ли старе дипломе са техничких факултета у којима 

није специфицирана одређена усмереност или одсек факултета, из разлога што нису 

постојали информатички/рачунарски одсеци или из сличног разлога, испуњавају ове 

услове? Уколико не испуњавају, молимо вас да експлицитно наведете дипломе са бар н 

еколико већих државних факултета које испуњавају ове услове (факултет и смер). 

 

Одговор 5: Старе дипломе са техничких факултета у којима није специфицирана 

одређена усмереност или одсек факултета испуњавају ове услове.  

 

Питањe 6: Обзиром да је Закон о раду Републике Србије, дефинисао начине 

запошљавања (на неодређено/одређено време, привремено-повремени послови и 

слично) молимо вас да измените услов из тачке 6) додатних услова (страна 14/45) тако 

да је као доказ довољно доставити уговор о ангажовању у складу са Законом о раду и 

копије диплома за тражене запослене. Сматрамо да ће се на овај начин постићи 

заштита конкуренције свих понуђача. 

 

Одговор 6: Услов нећемо мењати, желимо запослене (неодређено/одређено време), а 

не ангажоване (привремено-повремени послови, уговори о делу). 

 

Питањe 7: На страни 14/45 Конкурсне документације, тачка 7), наведено је да се као 

доказ за овлашћеног Microsoft партнера са минимум Сребрним нивоом за развој 

софтверских апликација, тражи копија партнерског уговора са компанијом Microsoft. 

Обзиром да се овакав уговор склапа online (преко Microsoft Партнерског портала) не 

постоји папирна верзија уговора, па се поставља питање да ли је оверена потврда о 

наведеном партнерском статусу из Microsoft канцеларије у Београду довољан услов? 

Додатно, Microsoft партнерски статус је могуће јавно проверити преко Microsoft 

портала, па се поставља и питање да ли је изјава у којој се наводи линк са списком 

партнера довољан доказ? 

 
Одговор 7: Довољна је Изјава. Наведено је и у Конкурсној документацији на страни 15/45 у 

напомени. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа већ да у Изјави сачињеној на меморандуму, оверену и 

потписану од стране овлашћеног лица понуђача наведе који су то докази.  

 

Питањe 8: На страни 14/45 Конкурсне документације, тачке 7), као доказ се тражи 

копија партнерског уговора са компанијом Microsoft, са приказом лиценци које 

компанија може користити, а обухватају тражене лиценце. Обзиром да не постоји 

папирна верзија уговора  са компанијом Microsoft, не постоји ни папирни списак 



 

лиценци које се могу користити, али је он јавно доступан на Microsoft Партнерском 

порталу  - за Силвер партнере са компетенцијом за развој софтверских апликација он 

укључује све тражене лиценце ( Windows Server 2012 R2, Microsoft SQL Server, Visual 

Studio) па се поставља питање да ли је потврда издата од стране Microsoft-а Србија да 

је компанија Silver Microsoft Partner са Application Development компетенцијом 

довољна, пошто она доказује право на коришћење свих наведених лиценци? Додатно, 

обзиром на напомену на страни 15/45 Конкурсне документације: „ Понуђач није дужан 

да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа 

већ да у Изјави сачињеној на меморандуму, оверену и потписану од стране овлашћеног 

лица понуђача наведе који су то докази“, да ли је довољан доказ изјава која наводи све 

ове детаље и линкове (Microsoft портала са релевантним информацијама) преко којих 

се могу утврдити испуњености ових доказа? 

 

Одговор 8: Одговор је као и у претходном одговору 7. У питању сте већ и сами 

одговорили. Довољна је изјава како је наведено у напомени на страни 15/45 Конкурсне 

документације. 

 

Питањe 9: Да ли је у понуди неопходно доставити Образац трошкова припреме понуде 

(Прилог 5, на страни 16/45 Конкурсне документације) уколико понуђач нема трошкове 

припреме понуде? У случају да јесте, како треба да се попуни овај образац уколико 

понуђач нема трошкова припреме понуде? 

 

Одговор 9: Потребно је доставити Образац трошкова припреме понуде (Прилог 5, на 

страни 16/45 Конкурсне документације). На поља са цртама унесите „0“ или „/“, 

унесите и датум и потпис овлашћеног лица.  

 

Питањe 10: Да ли је у моделу уговора неопходно попунити све линије које су 

остављене празне (рок плаћања, број понуде, рок имплементације и сл.) или је довољно 

попунити податке о добављачима и потписати модел уговора? 

 

Одговор 10: Да, потребно је попунити све линије, јер су то подаци из понуде. Уговор 

који се склапа са изабраним понуђачем – добављачем је идентичан са моделом уговора 

из Конкурсне документације. 

 

Питањe 11: Обзиром да у техничкој спецификацији нису дати садржаји односно 

изглед и форма Р-извештаја и ЕР-извештаја, а они су главни део система, пошто је 

систем фокусиран на унос и импорт ових извештаја и генерисање других извештаја из 

ових података, молимо вас да нам, због боље процене посла и давања одговарајуће 

цене и рокова, доставите примере ових извештаја или локацију са којих се они могу 

преузети. 

 

Одговор 11: У прилогу овог документа достављамо exel фајлове: energy audit report – 

прилог одговора 2 и periodical report прилог одговора 2, у којем су тражени примери 

извештаја.   

 

Питањe 12: Да ли је уз понуду неопходно приложити технички опис решења обзиром 

да то није експлицитно тражено у Конкурсној документацији нити је предмет 

оцењивања. 

 

Одговор 12: Потребно је приложити технички опис решења. 


