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Одговор на постављено питање у складу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) за јавну набавку бр. 02/2016-01, Израда и инсталација 
софтвера за развој аграра са пратећом опремом за агрометеоролошкe станицe на територији 
града Ваљева. 

 
Потенцијали понуђач је поставио следеће питање: 
 
1. У позиву за подношење понуда, као и у самој конкурсној документацији наведен је број јавне 
набавке 02/2016- 01, док се у Header - у налази број 01/2016-01. Верујемо да је омашка у питању, 
те само упућујемо Наручиоца да исту исправи. 
 

 Број који се налази у „Header“ је техничка грешка, уместо 01/2016-01 треба да стоји 
02/2016- 01. 

 
2. Гарантни период, на страни 11 конкурсне документације, у делу 3.13 ГАРАНТНИ ПЕРИОД, 
опредељен је на три године, како за софтвер, тако и за агрометеоролошке станице, док се у 
Техничкој спецификацији, на страни 38, наводи „Понуђач је дужан да обезбеди испоруку, 
монтажу, инсталацију и обуку за пет наведених станица, обезбеди гаранцију у минималном 
трајању од једне године и да изврши испоруку и инсталацију Наручиоцу, најкасније 60 дана од 
дана потписивања уговора.“У Моделу уговора, на страни 30, у члану 6, период гаранције 
остављен је на попуњавање. Молимо Вас да усагласите одредбе, како би понуђач био у 
могућности да припреми понуду у складу са чланом 61. ЗЈН. 
 

 Гарантни период како за софтвер, тако и за агрометеоролошке станице мора да траје 3 
(три) године. 

 
3. Модел уговора, који се налази на страни конкурсне документације од 29 до 31, не предвиђа 
навођење евентуалног поверавања дела посла подизвођачу/има. 
 

 Кроз измену конкурсне документације биће предвиђено место за подизвођача, односно 
учесника у заједничкој понуди. 

 
4. Да ли је, уколико се подноси понуда са подизвођачем, потребно доставити Образац изјаве о 
испуњавању услова из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр. 2 из конкурсне документације) за 
подизвођача, или понуђач попуњава и оверава само Образац изјаве о испуњавању услова из 
члана 75. став 1. ЗЈН (Образац бр. 1 из конкурсне документације)? 
 

 Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр. 2 из 
конкурсне документације) потребно доставити за подизвођача. 

 
 
 



5. На који начин понуђач, који наступа са подизвођачем, потписује Изјаву о независној понуди за 
подизвођача, како стоји у напомени на страни 25 конкурсне документације у Обрасцу бр. 7- 
Изјава о независној понуди? Да ли наведено значи да понуђач потписује и доставља једну 
оверену изјаву, што подразумева и подизвођача? 
  

 То значи да понуђач потписује и доставља једну оверену изјаву, што подразумева и 
подизвођача 
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