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Предмет: Oдговор на питање/захтев у поступку јавне набавке мале вредности број 

1.2.25/20 

 

 У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке - Услуге превођења 

дана 24.03.2020. године, електронском поштом достављено је питање/захтев 

заинтересованог лица следеће садржине: 

„Поштовани,  

Везано за јавну набавку Услуга превођења бр. 1.2.25/20 имамо питање: није јасно 

наведено за који временски период се формира цена, тј. најам кабине и 50 пријемника 

по дану/сату и сл? 

И друго питање је која је разлика између подношења понуде са подизвођачем и 

заједничка понуда?.“ 

 

Одговор наручиоца на питања:  

1. Везано за питање да ли се цена најма кабине са 50 пријемника односи на дан или сат, 

одговор је да се односи на 1 дан. Напомињемо да је јединица мере јасно наведена на 

страници 18 од 39 где се у табели налази колона са јединицом мере и наведено је 1 дан. 

 

2. Везано за питање која је разлика између подношења понуде са подизвођачем и 

заједничке понуде, наводимо да се детаљно објашњење налази у Закону о јавним 

набавкама – члан 80. и члан 81. Главна разлика је што се испуњење додатних услова 

који су прописани у предметној јавној набавци може доказати код заједничке понуде 

појединачно - преко једног члана групе или кумулативно  - неки или сви чланови 

групе који учествују, а да се наведени додатни услови у конкурсној документацији не 

могу доказати преко подизвођача него само преко понуђача. Што се тиче 

обавезних услова, њих морају доказати и сви понуђачи и сви подизвођачи. 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Напомињемо да је на Порталу јавних набавки и сајту 

министарства објављена Измена Позива за подношење понуда у којој је наведено 

да се ЗАУСТАВЉАЈУ до даљњег све активности у вези са предметном јавном 

набавком и да се одлаже поступак отварања понуда на неодређено време, као и 

сам рок за предају понуда, до коначне одлуке о статусу предметног поступка. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


