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Република Србија 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд 

Евиденциони број: 404-113/20-16 

Датум: 04. 11. 2020. 
 

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 33/20 – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА РАДАРСКОГ 

ЦЕНТРА “РЦ ВАЉЕВО” 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 33/20 – Изградња објекта радарског 

центра “РЦ Ваљево”, постављена су следећа питања понуђача: 
 

Питањe 1: 

 “На страни 45/117 сте поставили напомену:  

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да уз понуду достави детаљну техничку спецификацију 

понуђене техничке опреме која се захтева предмером (назив произвођача-модел, као и 

техничке карактеристике) 

Молимо вас да појасните какву тачну техничку спецификацију понуђачи морају да 

доставе? 

Молимо вас да појасните опис детаљна техничка спецификација- шта све укључује?  

За коју тачно техничку опрему захтевате детаљну техничку спецификацију?” 

  
Одговор на питање 1: 

Тражена техничка спецификација се односи на техничку опрему из тачке 2,01 табеле на 

страни 45. конкурсне документације, односно фрижидер, машину за судове, уградну плочу, 

уградну рерну и аспиратор. За наведену опрему понуђач доставља назив и ознаку модела, 

као и основне техничке карактеристике понуђене опреме.  

 

Питањe 2: 
 “Молимо вас да нам доставите предмер у excel формату обзиром да исти садржи 40 

страна и биће лакше понуђачу да изрази цене а и наручиоцу да обави стручну оцену понуда” 

  

Одговор на питање 2: 

 Због начина израде пројектно - техничке документације за предметни објекат, наручилац 

није у могућности да заинтересованим понуђачима достави предмер у excel формату. 

 

 Питањe 3: 
“На страни 20/117 и 21/117 конкурсне документације наведено је: 
 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ     ОДБИЈЕНА 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а 

све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. 

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

У члану 106. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)  је 

наведено да поред разлога које је наручилац навео постоје још 2 битна недостатка 

понуде у ком случају наручилац мора одбити понуду а то су:   

-ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће и  

-ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења.  
 

Из ког разлога наручилац није у потпуности у кпнкурсној документацији предвидео све 

законске разлоге за одбијање понуде?” 
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Одговор на питање 3: 

Наведена тачка 19. у Упутству понуђачима како да сачине понуду представља општу 

формулацију случајева за могуће одбијање понуда, а појам прихватљиве и одговарајуће 

понуде јесте условљен другим захтевима наручиоца који су прописани у конкурсној 

документацији. Међутим, мимо тог пасуса, наручилац је сходно Закону о јавним набавкама 

(“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) прописао у 

конкурсној документацији и остале услове које понуђачи морају да задовоље и који 

представљају обавезу понуђача да поступе по томе. 

С тим у вези, на страни 17. конкурсне документације, у тачки 10. последњи пасус обавезује 

понуђаче да доставе тражена средства обезбеђења, односно представља услов за одбијање 

понуда уколико не доставе иста у понуди, а на страни 9, 10. и 11. конкурсне документације 

наручилац је одредио додатне услове сходно чл. 76. ЗЈН-а које понуђач мора да испуни. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

за Комисију за јавну набавку  

 

 

             Ђорђе Кардум, дипл. мет.  


