
Наручилац 

Библиотека града Београда 

Кнез Михаилова бр. 56 

Датум: 20.07.2018. године 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације у 

поступку јавне набавке мале вредности радова – Радови на замени прозора и излога у мрежи 

БГБ-а, број јавне набавке 1.3.1/2018 

 

 

Дана 20.07.2018. године достављен је захтев за додатним информацијама и 

појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке. 

 Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у 

предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 19.), дана 

20.07.2018. године Комисија даје следећи: 

 

О Д Г О В О Р 

 

Питање: 

Обраћамо Вам се у вези ЈНМВ бр. 1.3.1/2018, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

„РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРОЗОРА И ИЗЛОГА У МРЕЖИ БГБ-а”, у вези са тим наше питање 

гласи: ,,На страни 16 конкурсне документације, у оквиру додатних услова захтевате да је сваки 

понуђач изводио минимум три различита објекта за јавне намене, а да укупна вредност ових 

радова није мања од 10.000.000,00 РСД. Морамо да Вас подсетимо да чланом 76. Став 6 Закона 

о јавним набавкама прописано је да наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти 

услови не дескриминишу понуђаче и да су у логистичкој вези са предметом набавке. Закон о 

јавним набавкама прописује ограничавање финансијског и пословног капацитета на 

максимално двоструки износ процењене вредности јавне набавке, тако да захтев за 

10.000.000,00 дин није у логичној вези нити по Закону о јавним набавкама. Успешна 

реализација јавне набавке се не може довести у везу са ограниченим бројем објеката, нити са 

радовима која су рађена за јавне намене. Захтев да је сваки понуђач изводио минимум три 

различита објекта за јавне намене, а да укупна вредност ових радова није мања од 10.000.000,00 

РСД. не представља гаранцију успешне реализације јавне набавке нити већи степен сигурности 

за наручиоца. Одредивши такве услове Ви сте ставили у неповољан положај друге понуђаче, а 

ти услови су дискриминаторски и није у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. На 

основу наведеног сматрамо основаним наш захтев да се наведени додатни услови као незаконит 

измени у конкурсној документацији. У супротном ћемо на ову неправилност имати основан 

разлог за подношење захтева за заштиту права на садржину конкурсне документације. 

Одговор: 

Постављеним условом Наручилац није имао намеру да на било који начин врши 

дискриминацију понуђача. Објекти наручиоца који су предмет јавне набавке су објекти за јавне 

намене и за Наручиоца је важно да понуђачи имају стручне референце за извођење радова који 

су предмет ове јавне набавке. Како би обезбедио што већу конкуренцију Наручилац ће 

извршити измену конкурсне документације.  

 

Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама. 

У прилогу достављамо измену конкурсне документације – пречишћен текст. 



Имајући у виду да је дана 20.07.2018. године измењена конкурсна документација, а како 

је чланом 63. став 5. Закона прописано да ако наручилац измени конкурсну документацију осам 

или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда, нови рок за подношење понуда је 30.07.2018. године године до 09.00 часова. 

Отварање понуда ће се одржати одмах након истека рока за подношење понуда дана 

30.07.2018. године у 09.30 часова. 

У прилогу достављамо обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 у поступку јавне набавке мале вредности радова –  

број јавне набавке 1.3.1/2018 

образована Решењем бр. 04 - 321 од 13.06.2018. године 


