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У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и 
појашњења у  вези са  припремањем понуде за јавну набавку – Нaбaвкa LED 
свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe Грaдa 
Крaљeвa , (ЈН  бр. 1.1.11) по позиву за подношење понуда објављеном на 
Порталу јавних набавки од 06.12.2016. године:

ПРЕДМЕТ: Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  –
исправкама и/или допунама конкурсне документације Јавна набавка добара –
набавка  ЛЕД  светиљки  и  система  за  надзор  и  управљање  за  улично
осветљење Града Краљева, ЈН број  1.1.11,  отворени поступак – ОКВИРНИ
СПОРАЗУМ

Поштовани,

У  складу  са  члановима  20.  и  63.  Закона  о  јавним  набавкама  РС  у  вези
наведеног  предмета  Јавна  набавка  добара   –  набавка  ЛЕД  светиљки  и
система за надзор и управљање за улично осветљење Града Краљева, ЈН
број  1.1.11,  отворени  поступак  –  ОКВИРНИ  СПОРАЗУМ  у  вези  предметне
конкурсне документације имамо одређене недоумице због којих сматрамо да
су повређене одредбе чланова 9-13 и 61 Закона о јавним набавкама РС па
вас молимо за следећа појашњења односно исправке и/или допуне конкурсне
документације:

1. Дана  13.03.2017.  године  објавили  сте  измењену  тендерску
документацију у којој сте одредили рок за предају понуда 21.03.2017.
године.

На страни 13. Конкурсне докуемтнације у тачки 3.29. Обилазак локације
кажете: “обилазак се мора обавити најкасније 15 дана пре рока за предају
понуде”.
Како је могуће да понуђачи који су за нови рок за предају понуда 21.03.2017.
године сазнали тек 13.03.2017. године изврше обилазак локације у захтеваном
року који је истекао 06.03.2017. године.

На наведени начин угрозили сте равноправност понуђача.

У  очекивању  вашег  одговора  са  појашњењима  односно  исправкама
и/или допунама конкурсне документације, срдачно вас поздрављамо.

Одговор:
Уколико је захтев да се рок за подношење понуда продужи због могућности
обиласка  локације,  исти  се  не  прихвата  посебно  имајући  у  виду  да  је
подносилац захтева већ обишао локацију, па му самим тим продужење рока
ради обиласка локације није потребна.
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