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Комисија за јавну набавку ЈН 3 

 

 

Питање и оговори 

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), а у вези питања заинтересованих лица, постављеног путем електронске поште дана 

18.08.2020.год., за јавну набавку – Изградња објекта вртића ПУ Бисери у Стопањи, кп 2698 

КО Стопања - ДРУГА ФАЗА, Наручиоца Предшколске установе „Бисери“ Трстеник, 

Комисија за јавну набавку ЈН 3 објављује питањa и одговорe: 

Питање 1: 

 

 Конкурсном документацијом је наведено да је обилазак локације обавезан. Међутим, 

скрећемо пажњу наручиоцу да обилазак локације не може бити дефинисан као обавезни или 

додатни услов, па самим тим ни као битан недостатак понуде којим би наручиоц могао 

понуђачу да одбије понуду као неприхватљиву уколико понуђач не изврши обилазак. Такође 

напомињемо наручиоцу да је став републичке комисије по питању дефинисања услова 

обиласка локације јасан и образложен у многим поступцима жалби понуђача, што се може и 

прочитати у решењу републичке комисије број 4-00-569/2019 од 04.07.2019. године. Молимо 

вас да у складу са свим горе наведеним обилазак локације дефинишете као могућност за 

заинтересоване понуђаче а не као обавезан услов. 

Молимо вас да тај услов ( додатни услови бр.6, страна бр.7 конкурсне документације) 

избришете и у конкурсној документацији наведете као могућност понуђачима, а не као услов и 

да измењену конкурсну документацију објавите на порталу јавних набавки. 

Хвала унапред,  

 

 
 

Одговор наручиоца гласи: 

 

ОДГОВОР 1 : 

 
У складу са наведеним решењем, Наручилац прихвата сугестију понуђача и конкурсна 

документација ће бити измењена у складу са захтевом Понуђача.Овим путем напомињемо да 

намера Наручиоца ни у једном моменту није била усмерена ка дискриминацији или 

елиминацији потенцијалних понуђача, већ се Наручилац водио чињеницом да је, обзиром да се 

ради о објекту у којем ће време проводити деце најмлађег узраста, ипак потебно да се 

потенцијални понуђачи детаљно упознају са ситуацијом на терену, како би могли да дају 

адекватну и квалитетну понуду. 
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