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Сремски Карловци
На основу члана 54. став 12. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,
48/2015 и 64/2015), Комисија за јавне набавке даје
ДОПУНУ ОДГОВОРА ОД 14.12.2018. ГОДИНЕ
заинтересованим лицима на питања у вези са јавном набавком услуге ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ И
КОНЗЕРВАЦИЈУ ФАСАДА У ЦЕНТРУ НАСЕЉА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
-

ЈН МВ 1.2.16. -

Комисија за јавну набавку је примила два захтева за додатне информације-појашњења у
вези са припремањем понуда за јавну набавку услуге - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНОТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ И КОНЗЕРВАЦИЈУ ФАСАДА У
ЦЕНТРУ НАСЕЉА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ЈН МВ 1.2.16. - и то: Захтев бр.1, дана
12.12.2018. године, и Захтев бр.2, дана 14.12.2018. године, на које је благовремено
одговорила дана 14.12.2018. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама.
Овим одговором Комисија допуњује поменути одговор.
Допуна одговора број 1 (Захтев за појашњење од 12.12.2018.):
Својим одговором, који је објављен 14.12.2018. године, наручилац је прихватио предлог
потенцијалног понуђача да продужи рок за још 30 дана у односу на раније дефинисан рок,
односно са 17.12.2018. године на 15.01.2019. године до 09:30 часова, да би, у складу са
чланом 94. Закона о јавним набавкама, понуђачима омогућио довољно времена за
припрему прихватљиве понуде.
Овом допуном одговора, наручилац указује на чињеницу да необјављивањем податка о
промени врсте поступка која је предвиђена Планом јавних набавки наручилац није
повредио Закон о јавним набавкама. (Уместо у отвореном поступку јавне набавке, како је
то предвидео у свом Плану јавних набавки за 2018. годину, наручилац се определио да
спроводе поступак јавне набавке мале вредности.)

Наручилац је поступао у складу са одредбама члана 51. став 3. и став 4. Закона о јавним
набавкама, које гласе:
„План јавних набавки, измене и допуне плана наручилац објављује на Порталу јавних набавки у року од
десет дана од дана доношења.
Изменом и допуном плана јавних набавки сматра се измена у погледу повећања процењене вредности јавне
набавке за више од 10%, измена предмета јавне набавке, односно планирање нове јавне набавке“.

Будући да промена врсте поступка у којем ће се спровести јавна набавка не представља
ниједан од случајева који се сматрају изменом и допуном Плана јавних набавки,
наручилац није објавио податак о промени врсте поступка.
Наручилац је у свим актима на основу којих се спроводи поступак предметне јавне
набавке, као и у конкурсној документацији и позиву понуђачима, јасно навео да ће јавна
набавка бити спроведена у поступку јавне набавке мале вредности, те је у складу са тим и
одредио елементе и применио правна правила предвиђена за ту врсту поступка.
Допуна одговора број 2 (Захтев за појашњење од 14.12.2018.):
Наручилац ће изменити и допунити Конкурсну документацију у делу који се односи на
испуњеност услова у погледу техничког капацитета, тако што ће предвидети да је за
испуњеност додатног услова у погледу техничког капацитета потребно да понуђач
поседује минимум 1 лиценцирани програм за графичку документацију, без обавезе
поседовања лиценцираног софтвера за нумеричко симулирање понашања објекта.
КОМИСИЈА ЗА ЈН МВ 1.2.16.

