Школа за музичке таленте
Милице Ценић ББ, 35230 Ћуприја
Деловодни бр:1701/16
Датум: 10.08.2016.године
На основу чл. 63. став 2 и став 3 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Комисија за јавну набавку подноси:

ОДГОВОР
на питање у вези конкурсне документације за Jавну набавку мале вредности бр.10/16 ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ

У поступку Јавне набавке мале вредности бр.10/16 - Прехрамбени производи и животне
намирнице, сагласно члану 63. став 2. пристигло је питање којим се од Наручиоца захтевају
додатне информације и појашњења конкурсне документације за предметну јавну набавку и
продужење рока за достављање понуда.
Питање :
„Поштовани, на основу прегледа конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности бр. 10/2016, за набавку прехрамбених производа и животних намирница, приметили
смо да се као прилог 6.3 у делу обавзних услова захтева доказ да је понуђач измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине, што се доказује потребним уверењима, али је у делу
где су дати обрасци које је добављач обавезан да попуни под прилогом 6.3 захтеван доказ да
није изречена мера забране обављања делатности, што се као обавезан услов уопште не захтева
у делу конкурсне документације где су наведени обавезни услови за учешће у поступку
наведене јавне набавке.
Молимо Вас да исправите ове неправилности у документацији,самим тим продузите рок
подношења понуде.
Такође, уколико је обавезан услов за учешће доказ да добављачу није изречена мера
забране обављања делатности, Молимо Вас нагласите коју врсту доказа захтевате.“
Одговор :
Чланом 63. Став 2 Закона предвиђено је да: „Заинтересовано лице може, у писаном облику
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.“
Исто ово је наведено и у конкурсној документацији у оквиру поглавља V УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, под тачком 14 на страни 16.
Из горе наведеног следи да је Ваш упит неблаговремен, обзиром да је упућен после протека
рока за ову врсту комуникације и захтева.
Ипак, у циљу омогућавања веће конкуренције међу понуђачима и прибављања што већег броја
квалитетних понуда достављамо појашњење ситуације коју сте изнели у свом упиту.
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке наведени су таксативно у чл. 75. Закона и
само су цитирани у поглављу IV у табели на старни 6. и 7. Конкурсне документације. Обавезни
услови наведени у овој табели су законси услови и услови за учешће у поступку предметне
јавне набавке. Такође, у самој табели наведена је и ознака прилога уз који би тржени документ
трбало да буде приложен. На странама од 39 до 49 Конкурсне документације наведени су

бројеви прилога и називи докумената који би требало да буду уз њих приложени, а код којих је
дошло до грешке и одступања од ознака и тражених прилога наведених у табели.
Из тог разлога прихватамо сугестију понуђача који је уочио одступање и објављујемо
исправљену конкурсну документацију у целости са пречишћеним текстом под називом
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 10-16 – Измена бр.2, која обухвата и претходну
Измену бр.1.
Такође, на основу члана 63. Став 4, наручилац продужава рок за подношење понуда и нови рок
је 15.08.2016. године до 15 часова, а отварање понуда биће обављено истог дана 15.08.216.
године у 15:30 часова под истим условима, како је наведено у Позиву и Конкурсној
документацији.

Члан комисије за јавну набавку
бр. 10/16
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