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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:

Poštovani
 
Ukazujemo vam da ste dana 04.01.2017. godine na portalu javnih nabavki objavili 
izmene i dopune predmetne konkursne dokumentacije.

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama obavezni ste da zbog toga 
produžite rok za podnošenje ponuda.
 
Takođe ste u prečišćenom tekstu predmetne konkursne dokumentacije na 
naslovnoj strani naveli da je dan otvaranja ponuda 05.01.2017. godine, a  kasnije u
konkursnoj dokumentaciji navodite da je to 10.01.2017. godine.
 
Još jednom vam ovim e.mailom ukazujemo i na to da ste u predmetnoj konkursnoj 
dokumentaciji odredili da ćete zastati sa predmetnim postupkom javne nabavke u 
smislu roka za podnošenje ponuda sve do donošenja odluke republičke komisije 
ukoliko u ovoj fazi postupka dobijete zahtev za zaštitu prava.
 
U ovoj fazi  postupka vi ste do sada dobili dva zahteva za zaštitu prava.
 
Vi ne samo što niste zastali sa predmetnim postupkom javne nabavke već ste 
objavili da isti nastavljate.
 
Molimo vas da i ove protivpravnosti ispravite na vreme kako bi izbegli nastanak 
štete kako za vas tako i za sve potencijalne ponuđače.

ОДГОВОР:
Наручилац  је  06.01.2017.  године,  у  складу са  чланом 63.  Закона  о  јавним
набавкама,  објавио  обавештење  о  продужењу  рока  за  подношење  понуда
којим је рок за подношење понуда продужио до 13.01.2017. године (касније је
због додатних измена конкурсне документације тај рок померен за 16.01.2017.
године). 
Изменама  конкурсне  документације  од  06.01.2017.  године  исправљене  су
грешке  у  конкурсној  документацији  на  које  се  позивате  (погрешан  датум
отварања понуда наведен на насловној страни конкурсне документације, као и
одредба  да  улагање  захтева  за  заштиту  на  конкурсну  документацију
зауставља ток рока за подношење понуда). Конкретно, одредба да улагање
захтева за заштиту права на конкурсну документацију зауставља ток рока за
подношење понуда која је стајала у члану 3.27 Упутствa понуђачима како да
саставе понуду, није била у складу са императивним законским одредбама
којима је прописан поступак заштите права, конкретно са чланом 150. Закона
о јавним набавкама.

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220



Наручилац је настављањем поступка јавне набавке до доношења одлуке о
додели уговора/обустави поступка поступио у складу са одредбом члана 150.
Закона о јавним набавкама. 

                                                               КОМИСИЈА


