
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“  
бр.124/2012 , 14/2015 и 68/2015) Комисија наручиоца за јавну набавку бр.50/2018 
сачинила су  

Додатне информације бр.1 

у вези са припремањем понуде 

за јавну набавку – Услуге - Израда пројектно - техничке документације за 
реконструкцију, адаптацију и доградњу опште болнице Петровац на Млави, бр.јн. 

50/2018 
 

 
Питања:  
 
ПРЕДМЕТ: ЈАВНА НАБАВКА БР. 50/18 - УСЛУГЕ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО - 
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И 
ДОГРАДЊУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

Поштовани, 

обраћамо Вам се у вези јавне набавке бр. 50/18 - Услуге - Израда пројектно - техничке 
документације за реконструкцију, адаптацију и доградњу опште болнице Петровац на 
Млави. 

Наиме, у конкурсној документацији сте као обавезу навели да је понуђач дужан да пре 
подношења понуде обиђе локацију. 

Сматрамо да обилазак локације пре самог добијања посла није потребан јер се израда 
пројекта ради на основу јасно дефинисаних и Законом уређених правила и прописа и у 
складу са документацијом добијеном од надлежних институција и у складу са захтевима 
Наручиоца који морају бити у складу са прописима и Законима. 

Такође смо стекавши увид у конкурсну документацију уочили да је јасно дефинисано да се 
цена не може мењати, те самим тим обилазак локације због одређивања цене није обавезан 
јер како сте навели у конкурсној документацији, на страни 41, у моделу уговора, члан 2., 
став 2. „Цена је фикасна и не може се мењати“, те самим тим сваки губитак или штету 
подноси директно Понуђач односно изабрани Извођач радова а не Наручилац радова. 

А никако мање битна није ни чињеница да обилазак локације тј. неиспуњавање те обавезе 
не може довести до тога да Наручилац не разматри понуду Понуђача који није обишао 
локацију и нема потврду јер то није у складу са Законом о јавним набавкама. 

Уколико одлучимо да ипак доставимо понуду за наведену јавну набавку, а узимајући у 
разматрање све чињенице, желимо да Вас обавестимо да ћемо бити приморени да се 
обратимо Републичкој комисији уколико наша понуда не буде прихваћена као исправна 
зато што немамо Потрвду о обиласку локације, те Вас молимо да још једном размотрите са 



правне и законске основе да ли је обилазак заиста потребан. 

Срдачан поздрав. 

 
 
Одговор: 
 
Провером је утврђено да је приликом израде Конкурсне документације начињена 
грешка, те ће се извршити одговарајућа исправка исте у погледу обиласка локације. 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 


