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ПРЕДМЕТ : Питања и одговори и пoјашњења везана за јавну набавку бр. 404-98/2020- IV-09, 

Набавка услуге посредовања приликом ангажовања извршилаца за обављање 

несистематизованих послова у Градској управи Вршац. 

 

Заинтересовани понуђач поставио је питање и тражио је следећа појашњења 

 

 

 

Питање 1 

 

Poštovani, 

ni nakon 10 dana niste nam dostavili dodatna pojašnjenja kako bismo mogli da sačinimo prihvatljivu 

ponudu. 

Nadamo se da nas nećete primorati da danas uložimo ZZP zbog toga. 

 

Pozdrav. 

Poštovani, 

 

Molimo vas da odredite visinu iznosa za: 

 - regres  

- topli obrok 

- mesečni iznos za prevoz zaposlenih. 

 

 

Poštovani, 

Naveli ste dodatne uslove za satavljanje prihvatljive ponude koji su više nego jasni. 

 

Međutim,  na str.22 konkursne dokumentacije-Sadržina ponude navodite i obavezni sastavni deo 

ponude je i Potvrda o obilasku lokacije. Čak i u Uputstvu za sačinjavanje ponuda to potvrđujete uz 

obrazloženje: RADI OBEZBEĐIVANJA USLOVA ZA PRIHVATLJIVOST PONUDE(!!!) svi 

potencijalni ponuđači su DUŽNI(potrebno je) da obiđu lokaciju. 

 

1. Nama NIJEnužan obilazak za sastavljanje prihvatljive ponude. Naravno, rizik prihvatljivosti 

snosimo mi kao ponuđač. 

Smatramo da je to suvišan trošak po svakog ponuđača, da je besmislen i da je po Zakonu 

NEutemeljen. 



Molimo vas da ovakav zahtev za obilaskom lokacije utemeljite na odredbama ZJN a nikako na 

paušalnim i besmislenim obrazloženjima, neobavezujućim preporukama i sl. 

 

2.Da li, i pored prakse Republičke komisije u ovakvim situacijama, ostajete pri tome da je ponuda 

ponuđača bez Potvrde o obilasku lokacije neprihvatljiva?  

 

Zahtev za pojašnjenjima podnosimo u smislu čl.149.st.3. a u vezi čl.63.st.2. ZJN. 

 

 

Одговор: 1 

Поштовани, 

Наручилац је одговорио на постављено питање и на захтев за појашњење конкурсне 

документације заинтересованом понуђачу. Одговор се налази на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца и објављен је у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15). 

Комуникација се одвија у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/15 и 68/15). 

Ови одговори Наручиоца, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15). објављују се на Порталу јавних набавки и 

интернет страни наручиоца. 
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