ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
32300 Горњи Милановац,ул. Таковска бр. 2
Телефон: 032/515-0047 (Канцеларија за јавне набавке)
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 23/2018

Извођење радова на Енергетској санацији и адаптацији ОШ “Момчило Настасијевић”
ул.Лоле Рибара број 3 у Горњем Милановцу

Питање:
1. Поштовани,

Молимо за појашњење у складу са којим чланом важећег Закона о јавним набавкама је
као рок за подношење понуда у поступку јавне набавке број 23/2018 одређен рок од 10
(десет) дана.
Наиме, увидом у објављена документа на Порталу јавних набавки констатује се да је
Позив за подношење понуде објављен дана 17.12.2018., под шифром 2157804,као и
конкурсна документација само под шифром 2157811.
Ценећи да се ради о јавној набаци чија је процењена вредност преко 200 милиона
динара (податак преузет из Плана јавних набавки), као и да за исту није објављено
претходно обавештење, сто за последицу има да рок за поношење понуде треба да не
може да буде краћи од 30 дана, молимо за појашњење како је као рок за подношење
понуде одређен 27.12.2018. године.

Одговор:
У питању је јавна набавка која се спроводи ради отклањања последица елементарних
непогода, сходно ћл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон).
Такође, Законом је предвиђено да рок за достављање понуда у наведеном поступку јавне
набавке не може бити краћи од десет дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки.
С обзиром на напред изнето, рок од 10 дана, који је одређен за достављање понуда у
предметном поступку јавне набавке, у складу је са Законом.

Питање:
2. Поштовани,
овим путем Вам се обраћамо у вези са јавном набавком број 23/2018, грађевински радови на
енергетској санацији и адаптацији објекта основне школе "Момчило Настасијевић", ул. Лоле
Рибара број 3 у Горњем Милановцу.
У конкурсној документацији и позиву за подношење понуда, објављеним дана 17.12.2018.
године у 14:59 часова, наведено је да је крајњи рок за подношење понуда 27.12.2018. године
до 12:00 часова. Према Закону о јавним набавкама, члан 95. став 1. тачка 2), рок за подношење
понуда у отвореном поступку у коме процењена вредност јавне набавке не прелазе
500.000.000 динара, не може бити краћи од 30 дана од дана објављивања позива на порталу
јавних набавки. Према Вашој конкурсној документацији и позиву, сви потенцијални понуђачи
имају мање од 10 дана да припреме адекватну понуду за предметну јавну набавку, што није у
складу са Законом.
Иако фирми нашег капацитета то не представља проблем и иако ми увелико радимо на
припреми наше понуде, на овај начин се ограничава конкуренција и поступак јавне набавке се
не спроводи у складу са Законом, што може проузроковати да неко од понуђача поднесе
захтев за заштиту права и самим ти одложи јавну набавку на дужи период, што није у интересу
Инвеститора и финансијера пројекта. Сматрамо да је потребно више времена како би се
понуда оваквог обима конкурсне документација адекватно припремила.
Наше је питање да ли ће се рок за подношење понуда продужити или планирате да наведени
рок за подношење понуда остане као у позиву и конкурсној документацији?

Одговор:
Рок за подношење понуда остаје као у позиву и конкурсној документацији

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

