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Предмет: Одговор бр .1 на питање –захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације за јавну набавку услуга- набавка израде пројектне документације 

фискултурне сале у оквиру ОШ ''Свети Сава'' у Трстенику, партерном уређењу школског 

дворишта  и радова на адаптацији постојећег објекта  школе ЈНМВ бр. У 1/2020 

Дана 20.01.2020. године  у 14.59. часова , путем електронске поште, заинтересовано лице –понуђач 

је упутио наручиоцу захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за јавну набавку услуга- набавка израде пројектне документације фискултурне сале 

у оквиру ОШ ''Свети Сава'' у Трстенику, партерном уређењу школског дворишта  и радова на 

адаптацији постојећег објекта  школе ЈНМВ бр У 1/2020. 

 

ПИТАЊЕ: 

Поштовани,  

Потребно је додатно појашњење за  ЈНМВ бр. У1/2020. 

 

У конкурсној документацији на страни 6 од 50 је наведено следеће: "Понуђач мора обићи 

локацију, у периоду до 21.01.2020. године, о чему добија потврду Наручиоца и прилаже је уз 

понуду. Потврда је обавезан елеменат понуде. Уколико није приложена, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом." 

 

Из искуства и става Републичке комисије за ззп, мишљења смо да обилазак локације у циљу 

припремања понуде треба да буде базиран на добровољном обиласку локације од стране 

понуђача, а не као што је наведено у конкурсној документацији да понуђач мора обићи локацију. 

Молимо Вас да у складу са наведеним измените конкурсну документацију и одредите примеран 

рок за припрему понуде. 

 

ОДГОВОР. 

 

 Наручилац  и даље сматра да је обилазак терена битан за сагледавање стварне ситуације објекта-

терена,  и за квалитетнију  израду предметне услуге, јер су темељи фискултурне сале изграђени 

пре око 20 година и неопходно је да се пројектант упозна са стањем изграђеног објекта. Такође део 

школе је реконструисан 2018.  године, о чему је неопходно да се пројектант информише на лицу 

места. Стога неће доћи до промене конкурсне документације. 

 

 

 

                        Комисија за јавну набавку 


