ЈП Дирекција за планирање и изградњу
“Краљево” из Краљева
36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, мат. бр. 17001841, ПИБ 101258220, т. р. 840-538641-31
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Наш број:

2148

Датум:

22.05.2014.године

Обрадио/ла:

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр.
124/2012), дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем
понуде за јавну набавку - Пројектна документација за улицу Танаска Рајића, од Ул.
Зелена Гора до Ул. Курсулине и Курсулина улица од Ул. Танаска Рајића до Ул.
Војводе Степе,ЈН 1.2.5 по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки од 05.05.2014. године:
Дана 22.05.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 2148 достављено је питање
заинтересованог понуђача:

Питање
У Закону о јавним набавкама у члану 92 стоји да “Наручилац може да одбије понуду
због неуобичајено ниске цене”. Молимо вас за објашњење, тј да нам дате
математичку формулу за израчунавање неуобичајено ниске цене. Која је
математичка формула за израчунавање неуобичајено ниске цене?
Одговор:
Закон о јавним набавкама чланом 63 упућује понуђача на могућност тражења и
добијање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуда,
док се питање неуобичајено ниске цене евентуално јавља накнадно. У конкурсној
документацији наручиоца Дирекције за планирање и изградњу ”Краљево” из Краљева
је за израду пројектне документације за улицу Танаска Рајића, од Ул. Зелена Гора до
Ул. Курсулине и Курсулина улица од Ул. Танаска Рајића до Ул. Војводе Степе ,ЈН
1.2.5 је дат пројектни задатак са свим неопходним елементима за његову израду.
Чланом 92 став 2 Закона о јавним набавкама, као и чланом 3 став 1 тачка 28 су врло
јасно дефинисане како неуобичајено ниска цена, тако и упоредива тржишна цена
чиме ће се наручилац Дирекција за планирање и изградњу ”Краљево” из Краљева
придржавати приликом прегледа и оцењивања понуда.

С поштовањем,

КОМИСИЈА

