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1.  П И Т А Њ Е   И   О Д Г О В О Р  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА  

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЈНМВ К 13/17 

 

 

Комисија зa јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављено 

питање од 11.04.2017. године благовремено даје следећи одговор: 

 ПИТАЊЕ:  

 Љубазно Вас молим да размотрите могућност за продужење рока за подношење понуда 

по данас расписаној ЈН број ЈНМВ К 13/17 из следећих разлога: 

-          Ради се о веома сложеној и обимној ЈН где је за сачињавање квалитетне понуде потребно 

више времена од наведеног у КД, 

-          Одредба са стране 32/73 КД да се захтев за додатним информацијама или појашњењима 

КД прима само радним даном наручиоца до 15,00 часова време за припрему понуде је сведено 

на 4 радна дана што је свакако недовољно за сачињавање квалитетне понуде, 

-          Одредба са стране 32/73 КД да се захтев за додатним информацијама или појашњењима 

КД прима само радним даном наручиоца до 15,00 часова може да нас доведе у ситуацију да се 

не може одговорити на све постављене захтеве за додатним информацијама или појашњењима 

што ће за резултат имати да дајемо понуде без свих потребних елемената за квалитетну понуду, 

-         Рок од четири радна дана  за прибављање менице за озбиљност понуде је сувише кратко и 

-          Знамо да је рок у оквиру одредби које предвиђа ЗЈН али се надамо да се продужењем 

рока за подношење понуде може дати  и свим потенцијалним осигуравачима могућност да 

предстојеће празнике проведу достојанствено и у кругу својих породица. 

 ОДГОВОР: 

 

 Наручилац ће сходно члану 63. став 1. и 5. ЗЈН извршити измену Конкурсне 

документације, у којој ће изменити рок за подношење понуде и термин отварања понуда. 
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