АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број:238/2019-Д-1
Датум: 06.09.2019. године
Београд, Теразије 5N
ТИ

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности број 3/2019 за набавку
консултантских услуга саветовања у области финансијског управљања, на захтев
заинтересованог лица даје,

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Дана 05.09.2019. године, електронском поштом, заинтересовано лице је упутило захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 3/2019, који је
заведен у Агенцији под бројем 238/2019-Д-I/6. Заинтересовано лице је приметило да у
обрасцу потврде/референце у поглављу XIII конкурсне документације није остављен простор
где се може уписати вредност успешно пружених услуга које су предмет набавке које је
обавио понуђач у претходне две године (2017. и 2018. године). Такође је нејасно ко
попуњава потврду/референцу да ли понуђач или наручилац услуге, као и то да ли је
потребно да се доставе две референце од понуђача. Заинтересовано лице је поставило и
питање да ли се као доказ може доставити Потврда/референца оверена и опечаћена од
стране Наручиоца, а примљена електронским путем односно путем маила.
Дана 06.09.2019. године, електронском поштом, заинтересовано лице је упутило захтев за
додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације, ЈН бр.3/2019, који је
заведен у Агенцији под бројем 238/2019-Д-IП. Заинтересовано лице је поставило питање да
ли да понуђач треба да испод попуњеног обрасца стави печат и потпис, јер у обрасцу понуде
нису означена поља за печат и потпис.
Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, измену конкурсне документације:
Конкурсна документација се мења тако да:
На страни 13. конкурсне документације у поглављу V под називом "упутство понуђачима како
да сачине понуду» у тачки 2. «начин на који понуда мора да буде сачињена», речи «понуда
мора да садржи: попуњен од стране понуђача потписанА и печатом оверенА референца
(поглавље XIII)>>треба да гласе «понуда мора да садржи: попуњену од стране Наручиоца
услуге потписану и печатом оверену Референцу (поглавље XIII)>>.

На страни 33. конкурсне документације у поглављу XIII образац потврде/референце речи"
којом се потврђује да је понуђач ..... успешно извршио минимум два уговора за
консултантске услуге ... " треба да гласе:" којом се потврђује да је са понуђачем успешно
реализован уговор за консултантске услуге .... у вредности од
динара".

у вези са констатацијом заинтересованог лица да је потребно да се доставе најмање две
референце од понуђача, истиче мо да је на страни 9. конкурсне документације у делу који се
односи на пословни капацитет наведено "да је понуђач у последње две године (2017. и 2018.
године) закључио и реализовао минимум два уговора", из чега произилази да је потребно да
понуђач достави најмање две референце/потврде наручиоца услуге.
у вези са питањем да ли може да се достави као доказ потврда/референца која је оверена и
опечаћена од стране Наручиоца а примљена од стране понуђача електронским путем
истичемо да ће се признати таква потврда/референца као доказ.
у вези са констатацијом заинтересованог лица да Наручилац у обрасцу понуде није оставио
простора за печат и потпис истичемо да је на обрасцу понуде на страни 24. конкурсне
документације остављен простор за печат и потпис понуђача.
Питања и одговори су саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности број 3/2019 за набавку консултантских услуга саветовања у области финансијског
управљања.
Рок за подношење понуде је продужен на 19.09.2019 године до 12:00 часова.
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