РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
02 Број: 404-85/19-7
17.01.2020. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15)
доствљамо вам
ОДГОВОР бр. 2
на питања из писаног захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде за набавку
добара – Набавка УВ лампи и флашица спреја за обележавање прста бирача за
спровођење избора за народне посланике, (РИК ЈН 4/19)
Питањe бр. 1:
„Uzimajući u obzir Izmene i dopune konkursne dokumentacije objavljene na portalu javnih nabavki a sve
u vezi Konkursne dokumentacije za javnu nabaku dobara – Nabavka UV lampi i flašica spreja za
obeležavanje prsta birača za sprovodjenje izbora za narodne poslanike, broj javne nabavke RIK JN br.
4/19, obraćamo se sa zahtevom za produženje roka za dodatni broj dana, kako biste omogućili
adekvatnu pripremu ponude.
Izmene u konkursnoj dokumentaciji zahtevaju dodatne aktivnosti ponuđača i vreme za pripremu ponude.
Napominjemo da je komunikacija sa poslovnim partnerima moguća samo radnim danima i da svaka
izmena zahteva dodatno vreme za sagledavanje zahteva naručioca i donošenje odluke o mogućnostima
pozitivnog odgovora na isti.“
Одговор на питање бр. 1:
Чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) прописано је да ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или
допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници, што је Наручилац и учинио.
Став 5. истог члана прописује да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Kако Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама није у обавези да продужи рок за
подношење понуда, имајући у виду предмет јавне набавке, сврху и намену предмета набавке и
сходно објективним потребама Наручиоца, Наручилац неће продужити рок за подношење понуда.
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С обзиром да је измена и допуна конкурсне документације објављена на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана 16.01.2020. године, рок за подношење понуда остаје 27.01.2020.
године до 10,00 часова. Јавно отварање понуда обавиће се дана 27.01.2020. године у 13,00 часова.

НАПОМЕНА:
Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

2/2

