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Број: 5.2.-13707 

Дана: 19.06.2020. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са отвореним поступком јавне набавке добара – Набавка грађевинског материјала, 

ЈН број 22/20-С, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 

набавки дана 02.06.2020. године. 

 

 

Дана 17.06.2020. у 10,44 часова примили смо  путем електронске поште питања заведена 

код Наручиоца дана 17.06.2020. дел. бр. 5.2.-13463 а у вези са   јавном набавком добара 

– Набавка грађевинског материјала бр. 22/20-С.  Наручилац је потврдио пријем е-маила 

17.06.2020. у 11,24 часова. 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

У тендерској документацији за набавку грађевинског материјала бр. 22/20-С је наведено 

да се Уговор закључује на процењену вредност у износу од 10.000.000,00 динара без 

ПДВ-а и да се понуђене цене дају на бази оквирних количина. У складу са овим је 

наведено да понуда на основу наведених оквирних количина не сме да пређе износ 

процењене вредности иначе ће понуда бити одбијена. Анализом цена на тржишту 

установили смо да набавне цене вишеструко прелазе Вашу процењену вредност. 

Верујемо да сте ово превидели и направили грешку при поставци оквирних количина. 

Предлажемо да драстично смањите количине робе коју тражите, поготово растреситог 

материјала (песак, камени агрегат, шљунак) како би тендер био успешан. 

 

 

ОДГОВОР бр. 1: 
 

Процењена вредност предметне јавне набавке се заснива нa испитивању, истраживању 

тржишта, спроведеном у складу са чланoм 64. ЗЈН и интерним актом Наручиоца. 

Наведно испитивање тржишта је укључивало и проверу цена предметних добара на 

тржишту. 

 

Поред наведеног, процена вредности предметне набавке је заснована и на вредности 

уговора истог предмета набавке додељеног у претходној планској години, која је ове 

године прилагођена променама у оквирној количини, а у обзир су узете и јединичне цене 

које су уговорене прошлогодишњим уговором по ставкама техничке спецификације 

предмета набавке. 

 

Од момента закључења претходног уговора до дана објаве позива за подношење понуда 

у отвореном поступку ЈН бр. 22/20-С није долазило до драстичног повећања цена 

грађевинског материјала на тржишту. 
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С тим у вези, процењена вредност ове јавне набавке је валидна у време покретања 

отвореног поступка и иста одговара оквирним количинама које су наведене у техничкој 

спецификацији предмета набавке (образац 4.), сходно очекиваним јединичним ценама 

материјала које могу бити понуђене, а према стању на тржишту. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 22/20-С  

 

 Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

                                                                        


