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У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) у отвореном поступку јавне набавке - Набавка менаџмент
информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016,
достављенa су следећа питања, односно захтеви за додатним информацијама и
појашњењима у вези са припремањем понуде:
П И ТА Њ E
Poštovani,
s obzirom na sledeće činjenice:
- u predmetnoj nabavci br. 6/2016 objavljeno 14 pojašnjenja sa pitanjima i odgovorima (od kojih je 9
dokumenata sa brojnim pitanjima i odgovorima objavljeno nakon produženja roka)
- da je za pripremu ponude nakon objave o produženju roka (četvrtak, 2.3.2017.) preostalo samo 5
radnih dana (pre 10.3.2017., petak)
- da se radi o složenoj ponudi, odnosno nabavci velike vrednosti
- da nema prečišćenog teksta dokumentacije koja je brojnim pitanjima i odgovorima izmenjena
- nakon objave produžetka roka potrebno produžiti važnost odredjenih dokumenata, u veoma kratkom
roku,
molimo vas da produžite rok za predaju ponuda za najmanje 7 dana, s obzirom da su poslednja
pojašnjenja objavljena 6.3.2017., na samo 4 dana od predaje ponuda. Takodje, napominjemo da je
Naručilac izmenio dokumentaciju putem dodatnih pojašnjenja, suštinski, a da nije izmenio sam tekst
konkursne dokumentacije, te produžio rok, kako je bio dužan da učini, shodno propisima. U tom smislu
je ponudjačima određen, protivpravno, neprimeren rok za predaju ponuda, kao i ostvarivanje drugih
prava u postupcima javnih nabavki (samo jedan radni dan, petak 3.3.2017. je preostao za upućivanje
zahteva za dodatnim pojašenjenjima, na primer).

ОДГОВОР
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено је 8. марта 2017. године,
у складу са Законом о јавним набавкама.
НАПОМЕНА: У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама ови одговори
на постављена питања представљају појашњење Конкурсне документације за набавку
менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број
6/2016 и постају њен састaвни део.
8. март 2017. године

