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Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање  „Завод за урбанизам Војводине“, 
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БРОЈ: ЈНМВ-3/02-2496-10  Знак:ЉЉР 

ДАНА:21.11.2018.  Веза: ЈНМВ-3/02 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у поступку јавне набавке мале вредности 

   радова  на адаптацији пословних просторија у ЈП "Завод за  

   урбанизам Војводине", Нови Сад, број: ЈНМВ-3/02-2496 

 

Питање 1: 

Шта наручилац није посебно прецизирао предметном конкурсном документацијом 

у погледу припреме прихватљиве понуде? Молимо наручиоца да предметну 

конкурсну документацију уреди у складу са чл. 61. став 1. ЗЈН, односно да из 

предметне конкурсне документације изостави навод да су „Понуђачи у обавези да 

обиђу локацију која је предмет радова и приложе доказ о обиласку локације на 

Обрасцу 8, уз понуду као и услов да ће такву понуду одбити, јер исти није у 

складу са одредбама ЗЈН и у супротности је са решењем Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-85/2016 од дана 15.03.2016. 

године, као и да јасно и недвосмислено одговори на постављено питање, како би 

заинтересована лица могла припремити прихватљиву понуду. 

 

Одговор 1: 

Предмет јавне набавке је, између осталог, и силиконисање стаклене куполе, 

заштита од прокишњавања целом површином (ставка 15). Узимајући у обзир 

чињеницу да је у питању специфична конструкција те да Завод уназад неколико 

година има проблем са местимичним прокишњавањем у делу стаклене куполе, 

сматрали смо да је обилазак локације неопходан како би се сагледали сви детаљи 

и дала што квалитетнија понуда и радови извели на што квалитетнији начин како 

Завод надаље се не би сусретао са проблемом прокишњавања у делу стаклене 

куполе, а никако нам нијебила намера да на овај начин дискриминишемо неке од 

потенцијалних понуђача. 

 

Конкурсна документација је измењена у смислу да се понуђачима препоручује 

обилазак локације. 

 

Питање 2: 

Молимо наручиоца да изврши измену предметне конкурсне документације и да 

продужи рок за подношење понуда, у складу са чл. 63. став 5. ЗЈН. 

 

Одговор 2: 

 Рок за подношење понуда је продужен на 28.11.2018. године О 10.00 часова 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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