
                                         
                              Република Србија 

        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                           Број: 873-9/16 

                    Датум: 13 август 2015. године 

                                   Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

„Извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у 

згради Министарства спољних послова V фаза“ редни број  ЈНОП 4/2015 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 

10. августа 2015. године у 13:04 часова: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
-da li je obilazak lokacije, tj. dostavljanje potvrde o izvršenju obilaska eliminatorni uslov 

za učešće u postupku? 

 

1.Одговор Комисије: 

Не. 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
-da li će ponuda biti odbijena ukoliko potvrdu referentnog naručioca dostavimo u 

slobodnoj formi, sa svim podacima koji su navedeni u obrascu 8.7, a ne na obrascu iz 

konkursne dokumentacije? 

 

2.Одговор Комисије: 

 

       Неће бити одбијена. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 

 

-na strani 26 konkursne dokumentacije je navedeno da se Dinamički plan izvođenja 
radova dostavlja pre početka izvođenja radova, dok na strani 38 stoji da se dostavlja uz 

ponudu. Koji od navoda je važeći? 

 

3.Одговор Комисије: 
 

На страни  36 конкурсне документације стоји: 

 



„7.23 ТЕРМИН ПЛАНА И ДИНАМИКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛА“ 

 

„Изабрани понуђач је у обавези, да самостално или са члановима групе 

понуђача, пре почетка  извођења радова наручиоцу достави Динамички план 

извођења радова, којим ће бити дефинисани динамика и рокови извођења 

радова по врстама и позицијама, који мора одговарати понуђеном року. 

Динамички план извођења радова мора бити исправно и прецизно сачињен, 

потписан и оверен)“ што значи да се односи на изабраног понуђача,  

 

док на страни 38. конкурсне документације стоји: 

  

8.10 ДИНАМИЧКИ ПЛАН РАДОВА 
 

за јавну набавку извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана 

друштвене исхране у згради Министарства спољних послова, V фаза  

 

Упутство: 

Направити детаљан Динамички план извођења радова, којим ће бити 

дефинисани динамика и рокови извођења радова по врстама и позицијама у 

понуђеном року зa завршетак посла који је предмет ове јавне набавке, на основу 

кога ће се пратити динамика, и по потреби примењивати мере које су 

предвиђене у уговору за случај кашњења. Рок завршетка посла не може бити 

дужи од 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао. 

 

Понуђач је у обавези да самостално, или са члановима групе понуђача, направи 

Динамички план извођења радова и достави га у понуди, а који показује да ће се 

посао који је предмет јавне набавке реализовати у понуђеном року. 

 

Динамички план извођења радова, који понуђач доставља као саставни део 

понуде, мора бити читко написан, јасан, прецизно приказан, оверен и потписан 

од стране овлашћеног лица понуђача.   

 

Динамички план извођења радова се обавезно доставља у понуди. 

 

                                                                                                                КОМИСИЈА 

 

 

 


