РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ OПШТИНСКА УПРАВА
Број: 35-84/2018-V-6
Дана: 14.01.2019. године
СремскиКарловци
Наосновучлана54. став 12. тачка 1),у складу са чланом63. став 3. и4. Закона о јавном
набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија даје
Одговорзаинтересованимлициманапитање у везисајавномнабавком
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ И
КОНЗЕРВАЦИЈУ ФАСАДА У ЦЕНТРУ НАСЕЉА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
-

ЈН МВ1.2.16. -

Дана, 09.01.2019.године, запримљен jeзахтевзаДодатнеинформације/ појашњења
подношење понуда за јавну набавку услуга- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ И КОНЗЕРВАЦИЈУ ФАСАДА У ЦЕНТРУ
НАСЕЉА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ЈН МВ1.2.16., а којигласи:
„Na osnovu zahteva za dodatnim informacijama vezano za JN MV 1.2.16. – Izrada projektno—
tehničke dokumentacije za sanaciju i konzervaciju fasada u centru naselja Sremski Karlovci,
objavili ste sledeće odgovore i dopune dokumentacije:
14.12.2018. je objavljen Odgovor na pitanja koja su stigla od dva potencijalna ponuđača, kojim je
produžen rok za podnošenje ponuda za 30 dana i najavljen odgovor vezan za pojašnjenje traženih tehničkih
uslova do 19.12.2018. godine.
14.12.2018. je objavljeno i Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
24.12.2018. je objavljena Dopuna odgovora od 14.12.2018., koja se odnosi na oba ranije pristigla pitanja
— dato detaljno obrazloženje vezano za rok za podnošenje ponuda i najavljena izmena i dopuna
Konkursne dokumentacije vezano za tražene tehničke.kapacitete.ponuđača.
24.12.2018. su objavljene Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 1. koji se odnose na izmenu
traženih tehničkih kapaciteta ponuđača i kojim je dat odgovor na zahtev za pojašnjenjima koja smo vam
uputili 13.12.2018. godine.

S obzirom da se odgovor i Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda odnosi na sve
potencijalne ponuđače molim da, na osnovu Zakona o javnim nabavkama, čl. 63, date dodatno
pojašnjenje za produženje roka za 30 dana, do 15.01.2019. do 09:30 časova:
1. Dopunom odgovora od 24.12.2018. navedeno je da se Komisija opredelila da sprovede
postupak javne nabavke male vrednosti, iako u Planu javnih nabavki Opštine Sremski
Karlovci za 2018. godinu na strani 5/10 za redni broj nabavke 1.2.16 stoji u četvrtoj
koloni vrsta postpuka — "otvoreni postupak". Imajući u vidu da u navedenom Planu
javnih nabavki ima znatno više istovrsnih javnih nabavki "Izrada projektno—tehničke
dokumentacije" na nivou godine nego što je predviđeno čl. 39. stav 2 Zakona o javnim
nabavkama, nije jasno zašto nije objavljeno / javno dostupno i obaveštenje o promeni

vrste postupka i zakonski osnov po kome se sprovodi postupak male vrednosti umesto
otvorenog postupka, kako je to predviđeno vašim Planom JN za 2018.
2. Produženjem roka od 17/12/2018. na 15/01/2019. se stvara dodatna pravna nesigurnost u
pogledu dostavljanja dokaza o traženim kapacitetima, jer su određeni zahtevi Konkursne
dokumentacije vezani za vremenske periode, a ne datume.
Na osnovu gore navedenog smatramo da nema zakonskog osnova da Komisija (umesto Uprave
za JN) promeni čl.61 stav 1 i stav 10. Zakona o javnim nabavkama i da sama formira obavezne
elemente konkursne dokumentacije i vrstu postupka i u potpunosti se slažemo sa potencijalnim
ponuđačem koji je podneo primedbu navedenu pod br.1 da je potrebno da obustavite ovaj
postupak i sprovedete novi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“
br.124/201, 14/2015 i 68/2015).
Одговор:
Комисија за јавну набавку бр.ЈН МВ 1.2.16. је, по разматрању свих околности од значаја за
законито спровођење поступка јавне набавке, а имајући у виду могућност различитог
тумачења одредбе члана 64. Закона о јавним набавкама, које се тичу истоврсности набавки
и одређивања врсте поступка, одлучила да одговорном лицу наручиоца предложи да
промени врсту поступка за јавну набавку предметне услуге, тако што ће уместо поступка
јавне набавке мале вредности предвидети да се јавна набавка спроведе у отвореном
поступку, односно да обустави поступак јавне набавке бр.ЈН МВ 1.2.16. и покрене нови
поступак јавне набавке предметне услуге као отворени поступак, а затим образује
комисију која ће припремити конкурсну документацију за њено спровођење и спровести
поступак јавне набавке.
Будући да је Комисији потребно одређено време за припрему и израду предлога одлуке о
обустави поступка, односно одговорном лицу наручиоца да тај предлог размотри и одлучи
о њему, а имајући у виду да рок за подношење понуда истиче сутра, 15.01.2019. године, до
9.30 часова, наручилац - Комисија за јавну набавку - продужава рок за достављање понуда
за још 7 дана, то јест до 21.01.2019. године, до 9.30 часова.
КОМИСИЈА ЗА ЈН МВ 1.2.16.

