ПИТАЊЕ
Poštovani,
Obraćam vam se sipred ponuđača Docus doo,Čačak u vezi „Захтевa за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 8/2018, sa sledećim
pitanjima :
U delu tenderske dokumentacije, koja se odnosi na obrazac za popunjavanje cena z usluge
skeniranja (Obrazac 2), navedene su količine za fascikle i kutije, kao referentne količine za
ponudu. Konkretno, za partiju 1, navedeneo je 239 fascikli. Iz tog se može zaključiti da je
potrebno popuniti cenu za uslugu po fascikli. Međutim, u tenderskim uslovima, navedeno je da
jedna fascikla može da sadrži različit broj dokumenata za skeniranje (za partiju 1, to je 800 do
1000 dokumenata), pa samim tim, nije moguće definisati jednoznačni cenu za uslugu skeniranja
po fascikli. Zbog toga, mislimo da bi cenu usluge skeniranja, trebalo iskazato po jediničnom
dokumentu, jer je jedino na taj našin, tačno određena cena usluge. Ova konstatacija, treba da važi
za sve partije. Molimo za potvrdu ispravnosti konstatacije.
U vašoj tenderskoj dokumentaciji, u delu za Dodatne uslove, tehnički kapacitet, navedeno
je da ponuđač daje izjavu o opremi koju poseduje u svomom vlasništvu. Obzirom da nije tačno
navedeno, koja tehnička opreme, je zadovoljavajuća, za učešće na tenderu, molimo da
precizirate. Naime, prema dokumentaciji koju ste naveli da je potrebno skenirati, jasno je da se
za uslugu skeniranja mora obezbediti adekvatan profesionalni skener knjiga, velikog formata.
Molimo za pojašnjenje, na koji način će se vršiti provera ponuđača koji učestvuju na tenderu, u
smislu zadovoljenja tehničkih zahteva za opremu, odnosno da li će se od ponuđača koji bude
odabran, tražiti na uvid spisak osnovnih sredstava u vlasništvu ili će se putem direktne posete
izvršiti uvid u stanje opremljenosti?
- U vašoj tenderskoj dokumentaciji, u delu za Dodatne uslove, kadrovski kapacitet,naveli ste i
"одговарајућу потврду о досадашњем раду за библиотеке и архиве", s obzirom da niste u
konkursnoj dokumentaciji naveli način dokazivanja ovog dodatnog kriterijuma, da li je dovoljan
dokaz kopija ugovora sa bibliotekama/arhivima o prethodno realizovanim projektima
digitalizacije ?
Одговор
Поштовани,
1. Образац конкурсне документације који је прописала Управа за јавне набавке је
такав да није довољно навести само јединичну цену. Мора се навести макар

орјентациона укупна цена услуга јер се укупна цена наводи и у уговорима који се
закључују и у одлуци о додели уговора и свим другим документима који се
објављују на Порталу јавних набавки. Стога је неопходно да наведете поред
јединичне цене и орјентациону укупну цену услуга.
2. Провера техничке опремљености понуђача вршиће се путем директне посете.
3. Копија уговора са библиотекама и архивима је довољанн доказ о досадашњем раду
за библиотеке и архиве.

