За доказивање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. (тачке од
1) до 4)), а на основу члана 78, став 5. Закона о јавним набавкама, да ли је довољно
доставити Извод из Агенције за привредне регистре о упису у Регистар Понуђача и
Изјаву у којој ће се навести интернет линк за податаке на сајту Агенције за привредне
регистре?
Да, понуђачи који су уписани у Регистар понуђача могу да доставе Извод из Агенције за
привредне регистер о упису у Регистар понуђача, с тим да су подаци које тражимо доступни
на интернет страници надлежног органа и понуђач мора у понуди да се позове на интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
У конкурсној документацији предметне ЈН наводи се да је понуђач дужан да уз понуду
достави потписан Образац изјаве о заштити поверљивости података које наручилац
понуђачима ставља на располагање, али наведени Образац није део објављене конкурсне
документације. Да ли ћете тај Образац накнадно учинити доступним изменом/допуном
конкурсне документације, или можемо да Вам доставимо изјаву о чувању поверљивих
података у слободној форми?
Понуђач треба да да изјаву под материјалном, моралном и кривичној одговорности да ће
чувати поверљиве податке. Форма обрасца је слободна.
У којој форми је потребно предати референцу у случају да је у питању референца која је
из иностранства? Да ли и у том случају референца мора бити предата у форми обрасца
XIII који је саставни део предметне конкурсне документације или је могуће доставити
референцу преведену од стране судског тумача, али која садржи све релевантне
информације из наведеног обрасца?
Како се овде ради о доказу за додатне услове било би пожељно да понуђач уколико може
испуни образац за доказивање референце онако како смо дали у конкурсној документацији.
Применом новог Закон о јавним набавкама дозвољено је да тражени услов испуни и
достављањем неког другог документа који несумљиво доказује тражени услов, тако да
понуђач може овај услов да испуни и преводом референце од стране судског тумача, али тако
да она садржи све тражене податке.
Ponuđači su u obavezi dokazivanja dodatnih uslova koji se odnose na raspolaganje tehničkih
kapaciteta pod kojim se podrazumeva da imaju kancelariju ili predstavništvo na teritoriji
Republike Srbije (strana 26. konkursne dokumentacije). Na strani 28 konkursne dokumentacije
u tački 2 stoji: Za dokazivanje tehničkog kapaciteta – vlasništvo, ugovor o zakupu, poslovno
tehničkoj saradnji i sl.
- Da li su kopije ugovora o kupovini i kopija plana iz katastra dovoljni za dokazivanje ovog
uslova?
Kopija ugovora o kupovini ili kopija plana iz koje se vidi ko je vlasnik mogu da se prilože i
smatraju se dokazom za ispunjenje ovog uslova.
U slučaju da je ponuđač registrovan u Registar ponuđača Agencije za privredne registre: - Da li
je dovoljno priložiti kopiju Rešenja o upisu u Registar ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama, član 78. stav 5 radi dokazivanja obaveznih uslova?

Potrebno je dostaviti Izvod iz Agencije za privredne register o upisu u Registar ponuđača, s tim da
su podaci koje tražimo dostupni na internet stranici nadležnog organa i ponuđac mora u ponudi da
se pozove na internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno dostupni.
Na strani 34 konkursne dokumentacije stoji: Ponuđač treba da dostavi u trenutku dostavljanja
ponude, bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, u visini od 10% od ponuđene cene bez PDVa, sa rokom važnosti pet dana duže od roka važenja ponude, a koja je neopoziva i plativa na prvi
poziv:
- Da li ponuđač može u bankarskoj garanciji za ozbiljnost ponude iskazati iznos koji je veći od
definisani 10 odsto (10%) iz konkursne dokumentacije?
- Da li naručilac u tom slučaju, ukoliko je odgovor potvrdan, bankarsku garanciju za ozbiljnost
ponude sa tako iskazanom vrednošću – smatra validno za ponudu?
U Pravilniku o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i
načina dokazivanja ispunjenosti uslova (Sl. Glasnik RS br. 29/2013 I 104/13) u članu 17. Propisano
je da se bankarska garancija izdaje u visini najviše 10% a posebno je naznačeno kad se traži veći
iznos, tako da poštujući Zakon i Pravilnik smatramo da je u konkursnoj dokumentaciji tačno
navedeno i smatramo da bi ponudjači toga trebali da se pridržavaju, što znači da nećemo prihvatiti
bankarsku garanciju na veći iznos od onog kako je propisano.
Da li je kopija ugovora o zakupu poslovnih prostorija dovoljan dokaz u smislu tehničkih
kapaciteta predmetne javne nabavke?
Da, kopija ugovora o zakupu je dovoljan dokaz za ispunjenje uslova tehničkog kapaciteta. Takav
dokaz je i spomenut u konkursnoj dokumentaciji.

U pоglаvlјu 3. Моdul оdеlјеnjа zа Strаtеgiјu i prоpisе (str. 10/54) nаvоdi sе dа su оdgоvоrni
subјеkti u оbаvеzi dа sprоvоdе аkciоni plаn i nаvоdе instituciје/оrgаni nа kоје sе оbаvеzа оdnоsi.
U pоglаvlјu 4. Моdul Оdsеkа zа plаnоvе intеgritеtа (str. 18/54) nаvоdi sе dа su plаnоvе
intеgritеtа dužni dа dоnоsе držаvni оrgаni i оrgаnizаciје, оrgаni tеritоriјаlnе аutоnоmiје i
lоkаlnе sаmоuprаvе, јаvnе službе i јаvnа prеduzеćа u sklаdu sа smеrnicаmа kоје izrаđuје
Аgеnciја.
U pоglаvlјu 5. Dоdаtni zаhtеvi, оdеlјаk Prеuzimаnjе pоstојеćih pоdаtаkа (str. 23/54) nаvоdi sе dа
Pоnuđаč trеbа dа izvrši migrаciјu svih pоstојеćih pоdаtаkа Аgеnciје (MySQL i/ili Excel i/ili
Word).
- Pоštо Аgеnciја vеć rаspоlаžе pоdаcimа о оrgаnizаciјаmа i instituciјаmа, kаkо u оkviru
intеrnоg, tаkо i u оkviru јаvnоg infоrmаciоnоg sistеmа, dа li је pоtrеbnо оvе pоdаtkе migrirаti
i/ili pоvеzаti s pоdаcimа о оdgоvоrnim subјеktimа, držаvnim оrgаnimа itd. kаkо је gоrе
nаvеdеnо? Da li je pri tоmе potrebna veza/intеgrаciја između internog informacionog sistema
agencije i podataka s jedne strane i javno dostupnog informacionog sistema i podataka s druge
strane?
Nije potrebna integracija sa postojećim, niti veza sa javno dostupnim, prave se dva šifarnika
institucija, državnih organa, itd, oba su vezana samo za aplikaciju koja je predmet JN, jedan će
služiti za Моdul оdеlјеnjа zа Strаtеgiјu i prоpisе, a drugi za Моdul Оdsеkа zа plаnоvе intеgritеtа.

U pоglаvlјu 3. Моdul оdеlјеnjа zа Strаtеgiјu i prоpisе (str. 11/54) nаvоdе sе rоlе User, Admin i
Admin_view, а u pоglаvlјu 4. Моdul Оdsеkа zа plаnоvе intеgritеtа (str. 18/54) nаvоdе sе rоlе
Admin, User, Work_group i Admin_proces. Dео оvih rоlа (Admin...) оdnоsi sе nа zаpоslеnе u
Аgеnciјi, а оstаtаk nа еkstеrnе subјеktе.
- Uzimајući u оbzir striktnо rаzdvајаnjе intеrnоg i еkstеrnоg sistеmа оpisаnо u pоglаvlјu 1. Оpis
pоstојеćе infrаstrukturе (str. 5/54) i prikаzаnо nа slikаmа 1 i 2, dа li је pоtrеbnо mоdulе kојi su
prеdmеt оvоg tеndеrа rаzdvајаti nа intеrni i еkstеrni dео i оbеzbеditi sigurnu mеđusоbnо
kоmunikаciјu?
Da, tacno je da su admin role vezane za zaposlene u Agenciji, a ostale su za spoljne subjekte.
Ako ste pod razdvajanjem modula mislili na pristup administratorskom delu ili nekom delu za
administraciju van agencije to nam nije potrebno tj. to mora biti blokirano.
U pоglаvlјu 5. Dоdаtni zаhtеvi, оdеlјаk Prеuzimаnjе pоstојеćih pоdаtаkа (str. 23/54) nаvоdi sе dа
Pоnuđаč trеbа dа izvrši migrаciјu svih pоstојеćih pоdаtаkа Аgеnciје (MySQL i/ili Excel i/ili
Word).
- Štа sе tаčnо pоdrаzumеvа pоd migracijom podataka iz Word fajlova? Da li je potrebno
оbеzbеditi čuvanje i rаd s Word dоkumеntimа u sistemu nа оdgоvаrајući nаčin?
Nije potrebno obezbediti rad sa word dokumentima. Potrebno je samo inicijlno prebacivanje
podataka (samo jednom kada krene aplikacija sa radom) koji postoje u word-u prebaciti u novu
bazu podataka. Tabelu sa podacima možete pogledati na sledećem linku:
http://www.acas.rs/images/stories/Akcioni_plan_za_sprovodjenje_Strategije.pdf
Обзиром на поверљивост уговора и уговореног износа са комитентима, молимо Вас за
одговор да ли је довољно у Обрасцу XII – Референтна листа предметне конкурсне
документације дати оквирну вредност уговора, односно инфорамацију да је вредност
уговора већа од вредности тражене предметном конкурсном документацијом?
U slučaju da je vrednost ugovora izmedju nekog naručioca i ponudjaca poverljiv podatak dovoljno
je da ponudjač u obrascu 12 konkursne dokumentacije u koloni vrednost ugovora napiše da je
ugovor zaključen u većoj vrednosti od 2.250.000,00 dinara bez PDV-a., I da pored te kolone napiše
da je ugovorni iznos poverljiv.

