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Београд
ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке добара — Контролно-мерна возила, број
1-02-4042-9/ 15;

Сходно одредбама члана 63. Закона 0 јавним набавкама („Службени глаеник РС" број
124/12 и 14/15), доетављамо вам објашњење у вези еа еледе ћим поетављеним питањем:
1) У Позиву за подношење понуда је наведено да ее конкурена документација преузима
у просторијама наручиоца, уз доказ 0 уплати накнаде на име трошкова преузимања

документације. Такође је наведено да је конкурена документација доетупна на интернет
страници наручиоца. Молим вае за потврду да ли је за подношње валидне понуде неопходно
преузети документацију у вашим проеторијама, или је довољно кориетити конкурену
документацију која је доетупна на вашој интернет етраници. Претпоетављам да су у питању

идентични документи?
➢ Није обавезно уплатити 1000 динара и ово није разлог за одбијање понуде. У питању

еу идентични документи.
Наиме, у тачки 7, у другом паеуеу Позива за подношење понуда је дефиниеано, да је

конкурена документација доетупна на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov .rs) u
интернет етраници Наручиоца (www.ratel.rs). Ово даље значи да еваки заинтерееовани

понуђач може потпуно бееплатно да преузме конкурену документацију са наведених
портала. Међутим, они понуђачи који за то немају могу ћности (нпр. немају штампач или
приступ интернету) могу конкурену документацију и преузети код наручиоца, и једино ее у
овом случају наплаћују трошкови штампања и коричења конкурене документације.

Саглано члану 63. Закона 0 јавним набавкама, Наручилац је дужан да

заинтерееованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у
пиеаном облику и да иетовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет етраници.
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