
                                         
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 2154-7/16 
                     Датум: 30. септембар. 2014. 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  дипломатског архива и библиотеке у 

згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза  
(климатизација, противпожарна заштита и други радови) - 

редни број ЈНОТ 11/2014 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
30. септембра 2014. године у 8:17 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страни 5 конкурсне документације наводи се да је обилазак места извођења 
радова обавезан. Такође се наводи да овлашћено лице понуђача треба да 
потпише изјаву о поверљивости. Да ли је изјава о поверљивости заправо Изјава 
о чувању поверљивих података која се налази на страни 89 конкурсне 
документације? Да ли тај образац – изјаву овлашћено лице понуђача које буде 
обилазило објекат треба да понесе са собом? Да ли та изјава треба да се 
приложи уз понуду? Да ли ће понуђачу који буде извршио обилазак, бити издата 
потврда о обиласку објкта или је то неки од образаца из понуде који је потребно 
да понуђач понесе са собом?  
 

1.Одговор Комисије: 
Наручилац није навео да је обилазак места извођења радова обавезан, већ да ће 
омогућити заинтересованим лицима да изврше обилазак у циљу бољег 
припремања понуде. 
У погледу потписивања изјаве о поверљивости, Наручилац ће извршити измену 
конкурсне докуемнтације. 
Потврда о извршеном обиласку није предвиђена у конкурсној докуемнтацији, а 
издаје се заинтересованом лицу које је извршило обилазак места извођења 
радова. Достављање исте уз понуду, није обавезно. Наручилац ће извршити 
измену конкурсне документације у овом делу. 
Изјава о чувању поверљивих података, на страни 89 конкурсне докуемнатције је 
обавезна за све који поднесу понуду и мора бити саставни део понуде. 
 



2. Питање заинтересованог лица: 
На страни 23 конкурсне документације у делу Начин и услови за Партију 1 и 
Партију 2 стоји да ће бити извршено плаћање аванса до 40% од уговорене цене, 
а у самом обрасцу понуде за партију 2 се наводи максимални износ аванса 30%. 
Колико је тачно аванса дозвољено понуђачима да захтевају у понудама? 
 

2. Одговор Комисије: 
Висина дозвољеног аванса за обе партије износи 40% од уговорене цене. У 
обрасцима понуде за партију 1 и партију 2 је дошло до техничке грешке која ће 
бити исправљена кроз измену конкурсне докуемнтације. 
 
Измене конкурсне докуемнтације ће бити објављене на Порталу јавних набавки 
и на интернет страни наручиоца. 
 

Комисија за јавну набавку 


