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20.06.2018.године 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне 
набавке: Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, број јавне набавке: 
404-1-224/18-17 

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), 
заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 18.06.2018. Наручиоцу, 
путем електронске поште, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације. Захтев заведен код 
наручиоца под бројем 404-1-18/18-25, 19.05.2018. 
 
Питање заинтересованог лица 
 
 „Дана 14.06.2018. године предали смо понуду за ЈНМВ бр. 404-1-224/18-17 за партије Х ФТО 
пословних објеката у име фирме Х. 
У међувремену дошло је до одлагања отварања понуда за 26.06.2018. 
Питање гласи: 
Да ли треба да повучемо понуду и да ставимо нови измењени уговор или ће документација коју смо 
предали бити валидна, с обзиром на то да се битније ставке нису мењале?“ 
   
Одговор наручиоца: 
 
Дана 14.06.2018. године, пре истека рока за подношење понуда, наручилац је објавио Обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
 
Наручилац је дана 15.06.2018. године објавио Измене конкурсне документације (бр. 404-1-18/18-4) на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. Овим изменама обухваћени су:  

- Техничка спецификација за Партију 17 – Косовска Митровица,  
- Тачка 27. Упутства понуђачима како да сачине понуду, као и  
- Модел уговора. 

 
Понуђач који је поднео понуду пре објављивања Обавештења о продужењу рока за подношење 
понуда и Измена конкурсне документације може поступити на следећи начин: 

1. Опозвати своју понуду на начин описан у тачки 9. Упутства понуђачима како да сачине понуду 
(9. Начин измене, допуне и опозива понуде у складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним 
набавкама, у даљем тексту Упутство) и, уколико жели, поднети нову понуду у складу са 
објављеним изменама конкурсне документације у року објављеном у Обавештењу о 
продужењу рока за подношење понуда, или 

2. Доставити Измену понуде у складу са тачком 9. Упутства, у ком случају је Понуђач дужан да 
јасно назначи који део понуде мења. 

 
Имајући у виду наведено, у конкретном случају, ваша понуда неће бити прихватљива (валидна) 
уколико не буде садржала потписан и печатиран измењени модел уговора. 
  

                                                                          
САГЛАСНИ КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  
___________________ ___________________ 

Јелена Цветковић Тања Зиндовић 
___________________ ___________________ 

Љиљана Марковић Татијана Хумо 
 ___________________ 
 Ксенија Бошњак 
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