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Број:    ЈН МВ 5/2018 
Дана:   07.05.2018.године 
 

ПРЕДМЕТ: Захтев бр. 1 -Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације и уочени недостаци и неправилности у конкурсној 
документацији  ЈН МВ 5/2018  

 
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, у име и за рачун заинтересованог лица 
привредно друштво „TENDERI DOO KRAGUJEVAC“, захтева додатне информације и 
појашњења и указује наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији у поступку јавне набавке радова: Фарбање хоризонталне сигнализације 
редни број ЈН МВ 5/2018 и то: 
У Позиву за подношење понуда и у Конкурсној документацији објављени на Порталу управе 
за јавне набавке у понедељак  30.04. 2018. године, у 14 сати ,одређен је рок за подношење 
понуда 08.05.2018. године до 9 сати. 
 Како су у оквиру одређеног рока за подношење понуда  01 05.2018. године, 02.05.1018. 
године нерадни дани – државни празник, а  05.05.2018 и 06.05.2018 нерадни дани – викенд, 
то указујемо наручиоцу да заинтересована лица имају 2  радна дана да припреме и поднесу 
понуду у складу са захтевима из Конкурсне документације. Рок за подношење понуда, 
утврђен на овај начин је дискриминаторски и ограничава конкуренцију. 
Указујемо наручиоцу да је при одређивању рока за подношење понуда морао да поступи 
сходно члану 94 став 1 Закона о јавним набавкама  и да одреди рок примерен времену 
потребном за прихватљиве понуде. Наиме, Конкурсном документацијом захтеване су 
Потврде о реализованим уговорима - Образац 16 у којима мора бити назначено: „ Потврде 
Наручиоца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу 18 из 
конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, 
при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац 18 из конкурсне 
документације.“ 
Истичемо и чињеницу да већи број наручилаца потврде о референцама издаје у року од 5 
до 15 дана од дана подношења захтева за издавање потврде правдајући се да исте треба да 
потпише овлашћено одговорно лице наручиоца да би биле валидне и прихватљиве као 
доказ.  
Да је рок за припрему понуда непримерен указује и Образац бр. 19 из конкурсне 
документације – Образац потврде о обиласку терена (страна 74 / 74) која је обавезни и 
саставни део понуде, јер није могуће заказати и обићи локацију за два радна дана. 
Указујемо да су додатни услови непримерени предмету јавне набавке. 
Све наведено указује да је за предметну јавну набавку одређен непримерен рок чиме је 
повређен члан 94 став 1 Закон о јавним набавкама, због тога молимо да одредите 
примерени рок – не раније од 16.04.2018. године, како би сте створили услове да поступак 
окончате на законит начин. 
Није нам циљ подношење Захтева за заштиту права, већ желимо да се створе услову да 
поступак окончате успешно у складу са важећим прописима, доделом уговора 
најповољнијем понуђачу . 
Напомињемо да овим захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне 
документације указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији.  
Ако наручилац не измени конкурсну документацију сходно овом захтеву, бићемо 



принуђени да  права остваримо у поступку заштите права. 
 

Молимо наручиоца да сходно члану 20. ЗЈН  потврди пријем овог Захтева, на исти начин 
на који је извршена достава овог  поднеска и да одговор на затев сходно члану 63. ЗЈН у 
законом предвиђеном року објави на Порталу јавних набавки и продужи рок за 
достављање понуда.  

 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012, 
14/2015  и  68/2015)  а у вези Захтева бр.1 за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације и уоченим недостацима и неправилностима у 

конкурсној документацији  ЈН МВ 5/2018 - Фарбање хоризонталне сигнализације 
Комисија за јавне набавке неће мењати конкурсну документацију за предметну јавну 
набавку.   

 
                                                                     Комисија за јавне набавке 
документ је важећи без потписа и печата 
 
 




