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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде
По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у
вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет
услугe превођења, редни број јавне набавке ЈНМВ/5-2017, Наручилац у складу са
чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.
Питање: „Да ли Академија Оксфорд из Јагодине, може да учествује на овом тендеру с
обзиром да је уговор МДУЛС раскинуо због неквалитетних превода“?
Одговор: На страни 15. Конкурсне документације у делу Негативне референце, у ставу
2. одређено је да Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује
да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда.
Питање: „Колика је вредност ЈНМВ/5“?
Одговор: Процењена вредност јавне набавке износи 4.166.666 динара.
Питање: „Која је нумерички-бројно изражена минимална цена дозвољена с обзиром да
се примењује економски најповољнија понуда“?
Одговор: Конкурсном документацијом није одређена минимална дозвољена цена, при
чему указујемо на члан 92. Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац
може одбити понуду због неуобичајено ниске цене (став 1.), неуобичајено ниска цена у
смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са
понуђеним условима (став 2.)
Питање: „Да ли је дозвољено уписати цифру 0,00 и како ће она бити пондерисана? Да
ли ће добити максимални број пондера за понуђену цену или ће добити 0 пондера јер је
математички то једино исправно“?

Одговор: Чланом 21. став 1. тачка 20) Закона о заштити потрошача ("Сл. гласник РС",
бр. 62/2014 и 6/16), прописано је да облици пословне праксе који се без обзира на
околности појединачног случаја сматрају обмањујућом пословном праксом јесу:
описивање производа речима гратис, бесплатно, без накнаде или другим речима
сличног значења, ако је потрошач дужан да сноси било какав трошак осим неизбежног
трошка у вези са пословном праксом и преузимања, односно испоруке производа, па
сходно томе понуда понуђача који понуди цену услуге, супротно цитираним одредбама
закона биће одбијена као неприхватљива.
Питање: „Колики број децимала је дозвољено при исказивању цене? Пример –
999,999999999 динара за преводилачку страну или“?
Одговор: Чланом 53. Закона о Народној банци Србије (Сл. гласник РС
бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15 – УС), прописано је
да новчана јединица Републике Србије јесте динар, који се дели на 100 пара.
Следствено томе цена не може садржати више од две децимале јер би у конкретном
случају цена изражена са три и више децимале повећавала цену за 1 динар.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
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