
ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  

изградњу општине Књажевац“ Књажевац 

Кеј Димитрија Туцовић бр. 30. 

Број: 81/1-20 
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К њ а ж е в а ц 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне документације број 80/2-20 од 

30.06.2020. године, Комисија за јавну набавку припремила је 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова мале вредности, ЈНМВ-Р бр. 1.3.1. 

-Замена дела столарије на објекту Завода за васпитање деце и омладине - Књажевац- 

 

на писмени захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште дана 01.07.2020. 

године у 11,12 часова. 

 

Питања заинтересованог лица: 

 

1.  Молимо да се услов о обавезном обиласку објекта на коме се изводе радови избрише из 

конкурсне документације. Разлог за молбу произилази из многобројних решења Републичке 

комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у којима је наведено да је обавезан 

обилазак локације непотребан и дискриминаторски услов. Предлажемо, да дати обавезан услов, 

преиначите у могућност Понуђачу да обиђе објекат, уколико има потребе за истим.  

 

2. На стр. 6 конкурсне документације сте навели: "Не постоји техничка документација и 

планови". Да ли се наведено односи и на шеме столарије? Уколико се не односи, молимо да 

омогућите преузимање шема столарије, у електронској форми, са Портала јавних набавки. 

 

 

Одговори Комисије: 

 

 1. На стани 11.  Конкурсне документације,  бр. 80/2-20 од 30.06.2020. године,  где се наводе 

додатни услови у колони Обилазак локације наведено је: „У циљу сачињавања прихватљиве 

понуде препоручује се обилазак локације – увид на лицу места“.  Сходно наведеном обилазак 

локације није предвиђен као услов за подношење понуде већ само као препорука а управо из 

разлога који су повезани са вашим другим  питањем. 

 

 2. На страни 6. Конкурсне документације,  бр. 80/2-20 од 30.06.2020. године, навод који 

гласи: „Не постоји техничка документација и планови.“  односи се и на шеме столарије. 

 

 

Комисија за спровођење предметне јавне набавке 

 

Објавити на:  

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 1 (www.zavodknjazevac.rs) 


