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Наш знак: 639/3-4
ЈНОП 116/2019

Пожаревац, 3. мај 2019. године

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и
104/2013, у даљем тексту: Правилник).
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне
набавке број 639 од 6.3.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда 639/3
од 25.3.2019. године, објављеног дана 25.3.2019. године, у складу са Чланом 55.
Закона и конкурсне документације, достављамо Вам у вези предметне јавне набавке:
Предмет: Обавештење, додатне информације, на достављена питања ЈНОП 116/2019
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне
набавке;
НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
ОРН: 32350000 Делови аудио и видео опреме
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне
набавке, доставило је Наручиоцу писани захтев дана 30.4.2019. године, електронском
поштом, заведен од стране Наручиоца са бројем 1224 дана 30.4.2019. године, којим
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор.

Одговор и појашњење: уважавајући наводе из дописа који је упућен Наручиоцу након
објаве о померању рока за достављање понуда на порталу УЈН и на својој интернет
страници.
Наводећи дужност Наручиоца на поступање и померање рока је беспредметно јер је
исто учињено.
Заинтересовано лице такође наводи и подсећа да је заинтересовано лице послало
''писани захтев за појашњењем 25.4.2019. године и да је потврда пријема електронске
поште била 30.4.2019. године са указазивањем заинтересованог лица да се упућивање
елктронске поште сматра и даном када је документа испоручен, без обзира на дан
када је прималац потврдио пријем''.
Обавештавамо заинтересовано лице да није било прекорачења рокова како је
наведено.
Претходно наведено одговара ситуацији када није одређено радно време и времски
период у сатима. Потврда писаног обавља се у складу са наведеним временом.
Позивом за достављање понуда предметне јавне набавке број 639/3 од 25.3.2019.
године, објављеног на порталу УЈН и на интернет страници Наручиоца 26.3.20189.
године заједно са Конкурсном документацијом између осталог је наведено радно
време Наручиоца:
''Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације
у просторијама Центар за културу - Пожаревац, Пожаревац, радним данима од 10:00
до 14:00 сати, до дана и сата истека рока за подношење понуда, са портала јавних
набавки и на интернет адреси наручиоца, www.czkpo.rs.''
Како је наведено радно време јасно је одређен и пријем електронско писаног и потврда
истог у складу са Чланом 20. Закона о јавним набавкама, такође су поштоване одредбе
Закона о управном поступку;

Указивањем Наручиоцу да се придржава одредби Закона и да се започети поступак
јавне набавке спроводи са овим законом је тендециозно, Заинтересовано лице не
узима све релевантне чиниоце битне за одвијање самог поступка у обзир, посебно дане
државног празника.
Сходно наведеном сам допис је сачињен не узимајући у разматрање јавно објављена
документа, обавештења и коначно Измењене Конкурсне документације са помереним
роком за достављање понуда.
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће
заинтересованог лица, појашњење постаје постају саставни део измењене конкурсне
документације која ће бити објављена са измењеним роком за достављање понуда.
Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца са изменом конкурсне
документације и померањем рока за достављање понуда.

