
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Број: 04-3- 168 /2020-03 
 датум: 22.05.2020. године 

 
 

Предмет : Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућен  од 
стране заинтересованог лица   

 
Предмет набавке: услуге обезбеђења Партија 1: Објекти  
редни број набавке: 04/3-15-2020 

  
  У складу са постављеним питањема, дајемо  следећи одговор: 
 
  Поштовани, 
 

1. На страни 3/35 конкурсне документације, у тачки 3. стоји да су предмет јавне набавке услуге 
чишћења. 
ПРИМЕДБА: Молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију у складу са овом 
примедбом. 
 
Одговор : Уместо услуге чишћења треба да стоји услуге обезбеђења – Партија 1: Објекти 
 

2. На страни 6/35 конкурсне документације, као додатни услов у погледу финансијског 
капацитета захтевали сте да понуђач докаже да је у претходне две године извршио исте или 
сличне услуге у вредности од 1.800.000,00 динара. 
ПИТАЊЕ: Да ли је одређени износ са или без ПДВ-а? 

 
Одговор : Износ је са пдв-ом. 
 
3. На страни 21/35 конкурсне документације, у тачки 18., као резервни критеријум за 
одређивање најповољније понуде, након цене и рока важења понуде, одредили сте критеријум: 
понуда која је пре стигла код наручиоца. 
ПРИМЕДБА: На основу праксе Републичке Комисије за заштиту права понуђача, моменат 
предаје понуде, тј. који понуђач је кад предао понуду, не може бити релевантан као помоћни 
критеријум за доделу уговора. Молимо Вас да овај услов измените или да га прилагодите. 
 
Одговор : Прихватамо вашу сугестију, и у том смислу мењамо конкурсну документацију. 
 
4. На страни 31/35 конкурсне документације, у члану 7. Модела уговора стоји да се уговор 
закључује за период до 31.12.2020. године. На више места у конкурсној документацији стоји да 
се уговор по предметној јавној набавци закључује на период од 7 месеци. 
ПРИМЕДБА: Ако уговор траје до краја године, онда је то мање од 7 месеци. Захтевамо од 
Наручиоца да измени конкурсну документацију и усклади је са овом примедбом. 
 
Одговор : Прихватамо вашу сугестију, и у том смислу мењамо конкурсну документацију. 
 
  Комисија 

                                                                                                           



 

 2  

 
 


