Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27
Број: 2/354
Датум: 12.06.2020.године
Предмет: IV ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БРОЈ ДУ-ЈНР-03/20
На основу дописа - захтева „заинтересованог лица“, упућеног наручиоцу путем
електронске поште дана 09.06.2020.године, у складу са чланом 63. став 3.Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо одговор на
постављено питање у вези конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНР-03/20 –
Молерски радови на кречењу и фарбању ученичких домова.
Питање:
Поштовани, у тендерској документацији је наведено да је обилазак објекта обавезан, а то
по закону не може бити обавезујући услов.
Прилажемо мишљење са друге ЈН.
У прилогу постављеног питања „заинтересовано лице“ је доставило прилог „Питања и
одговори у вези појашњења конкурсне документације у отвореном поступке јавне набавке
радова 01/19–Грађевинско-занатски радови, радови на електро, водоводним и
канализационим инсталацијама у Служби физикалне медицине и рехабилитације- ЗС
Канарево брдо“.
Одговор:
Наручилац остаје при истој, неизмењеној садржини конкурсне документације
предметне јавне набавке радова каква је објављена на Порталу јавних набавки и
својој званичној интернет страници .
У вези са датим одговором истичемо да ће, у складу са Законом о јавним набавкама,
предмет разматрања, стручне оцене и рангирања према утврђеном критеријуму бити све
благовремене и одговарајуће понуде које испуњавају све обавезне и додатне услове,
односно понуде које не буду одбијене због битних недостатака сходно одредбама члана
106.Закона о јавним набавкама, при чему ће се Комисија у својој оцени прихватљивости и
избору најповољније понуде руководити и свим званичним ставовима и мишљењима
релевантних субјеката надлежних за тумачење и примену одредаба Закона о јавним
набавкама.
У прилогу одговора, такође напомињемо и то да је од 15.05.2020.године када су јавни
позив и конкурсна документација за предметну јавну набавку објављени на Поратлу
јавних набавки и интернет страници, обавеза обиласка локације је саставни део садржине
конкурсне документације и у том делу се, до дана упућивања овог захтева за додатним
појашњењем „заинтересованог лица“, није вршила никаква измена. Два пута су вршене и
објављене измене и допуне конкурсне документације (18.05. и 04.06.2020.г) које, сходно
члану 63. став 5. ЗЈН, нису обавезивале наручиоца да продужи рок за подношење понуда,
јер су исте извршене и објављене у року који је знатно дужи од 8 дана пре истицања рока
за подношење понуда. Наведене измене, као што је предочено, нису се односиле на
садржину конкурсне документације у делу захтева за обиласком локације објеката, који је
остао непромењен од дана њеног објављивања на Поратлу јавних набавки. Од наведеног
дана објаве конкурсне документације, исто „заинтересовано лице“ које је поставило ово
питање је путем електронске поште упутило два дописа (15.маја и 08.јуна 2020.г.) са

питањима у вези конкурсне документације на шта је Комисија наручиоца благовремено
одговарала и на Порталу јавних набавки и својој интернет страници објављивала
захтевана појашњења, а да је питање и примедба у вези са „обиласком локације“, од
стране истог „заинтересованог лица“, упућено у трећем допису-захтеву од
09.06.2020.године, односно 25-и дан од дана објављивања јавног позива и конкурсне
документације.

Комисија Наручиоца за јавну набавку
број ДУ-ЈНР-03/20

