РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ВРШАЦ
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Број: 404-98/2020- IV-09
Датум: 17.12.2020. године
ВРШАЦ
ПРЕДМЕТ : Питања и одговори и пoјашњења везана за јавну набавку бр. 404-98/2020- IV09, Набавка услуге посредовања приликом ангажовања извршилаца за обављање
несистематизованих послова у Градској управи Вршац.
Заинтересовани понуђач поставио је питања и тражио је следећа појашњења
Питање број 1.
Навели сте додатне услове за сатављање прихватљиве понуде који су више него јасни.
Међутим, на стр.22 конкурсне документације-Садржина понуде наводите и обавезни
саставни део понуде је и Потврда о обиласку локације. Чак и у Упутству за сачињавање
понуда топотврђујете уз образложење: РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ (!!!)сви потенцијални понуђачи су ДУЖНИ(потребно је) да
обиђу
локацију.
1. Нама НИЈЕ нужан обилазак за састављање прихватљиве понуде. Наравно, ризик
прихватљивости
сносимо
ми
као
понуђач.
Сматрамо да је то сувишан трошак по сваког понуђача, да је бесмислен и да је по Закону НЕ
утемељен.
Молимо вас да овакав захтев за обиласком локације утемељите на одредбама ЗЈН а никако на
паушалним и бесмисленим образложењима, необавезујућим препорукама и сл.
2. Да ли, и поред праксе Републичке комисије у оваквим ситуацијама, остајете при томе да је
понуда понуђача без Потврде о обиласку локације неприхватљива?
Одговор број 1.
1. НАРУЧИЛАЦ ће изменити конкурсну документацију у делу обиласка локација који ће
бити факултативан а не обавезан. Сматрамо да је ипак пожељно обићи локацију ради
увида у објекте и у обим послова који се захтева, али избор је на потенцијалним
понуђачима.
2. Понуда ће бити прихватљива и без достављене потврде о обиласку локације који ће бити
факултативан а не обавезан.
Питање број 2.
Молимо вас да одредите висину износа за:
- регрес
- топли оброк
- месечни износ за превоз запослених.

Одговор број 2.
Висине износа су:
- регрес
- топли оброк
- месечни износ за превоз запослених.

100 динара нето
10 динара нето
2.800 локал

Заинтересовани понуђач је дао оправдану сугестију и указао Наручиоцу на пропуст.
Стога ће Наручилац у складу са постављеним питањем извршити измену конкурсне
документације (у свим њеним Поглављима на које се предметне измене односе) и
сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама и објавити пречишћен текст конкурсне
документације , у којем ће измене бити видно обележене.
Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику биће објављена на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 17.12.2020. године
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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