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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Питање бр.1:
На порталу јавних набавки стоји да је рок достављања конкурсне документације 04.06. У
позиву за подношење понуда пише да је рок за достављање понуда 27.05. до 10 часова. У
измењеној конкурсној документацији пише да је рок за достављање понуда 28.05. до 10
часова. Питање је који је рок за достављање понуда?
Одговор:
На порталу јавних набавки, у позиву за подношење понуда и првобитној верзији конкурсне
документације, као рок за подношење понуда био је предвиђен 27.05.2019. године, датум
04.06.2019. се нигде не спомиње. Пошто је Наручилац изменио конкурсну документацију у
року краћем од 8 дана пре истека рока за подношење понуда, у складу са чланом 63. став 5.
Закона о јавним набавкама Наручилац је продужио рок за подношење понуда за један дан.
Рок за подношење понуда је 28.05.2019. године до 10:00 часова.
Питање бр.2:
Такође, у измењеној конкурсној документацији, на страни 9. је остављено место за потпис и
печат, а те стране нису наведене као обавезна садржина документације. Питање је да ли и те
стране треба доставити у понуди или је грешком остављен простор за потпис и печат?
Одговор:
Наведени део конкурсне документације (глава III: Услови за учешће у поступку јавне набавке
из чл.75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова) не спада у обавезне
обрасце које је понуђач дужан да достави. Међутим, за понуђаче који имају праксу да
достављају комплетну конкурсну документацију, место за печат и потпис на наведеној
страни 9. имају за циљ да потврде да је понуђач упознат и сагласан са садржајем наведене
главе конкурсне документације.
Достављање главе III: Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност услова није обавезно.

