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Предмет: Појашњење - одговор на питање у поступку јавне набавке мале вредности
Услуга израде Стратешке процене утицаја на Национални план за смањење емисија
(НЕРП) бр. ЈН 1.2.25/18
У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ,, Услуга
израде Стратешке процене утицаја на Национални план за смањење емисија (НЕРП) бр. ЈН
1.2.25/18“, за коју су позив и конкурсна документација објављени на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца дана 09.08.2018. године, овом наручиоцу је, дана
10.08.2018. године, електронском поштом заинтересовано лице упутило захтев
електронском поштом за додатним информацијама или појашњењима, мејл у коме је
садржано следеће:
У вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке услуга израде Стратешке процене
утицаја на Национални план за смањење емисија (НЕРП) бр. ЈН 1.2.25/18 молимо вас да
размотрите могућност продужења рока за предају конкурсне документације за две недеље,
с обзиром да је потребно доставити потврде наручиоца на обрасцу 8а, за шта постоји
уобичајени рок од 14 дана. Имајући у виду да је сезона годишњих одмора за очекивати је
да ће овај рок бити вероватно и дужи.
Такође указујемо да Образац 8а није приређен на одговарајући начин јер се у њему индикује
израда две стратешке процене а може се десити да је за једног наручиоца урађена једна или
три стратешке или неки други број, па у том случају постоје потешкоће да се обезбеди
оваква потврда. Потребно је да се уместо навођења две стратешке процене остави празна
линија, како би наручилац који издаје потврду сам могао да упише број.
У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:
1.Наиме у Измени конкурсне документације бр.1. од 13.08.2018.год. продужили смо рок
за подношење понуда до 27.08.2018.год. до 11 сати. Напомињем, како су нам средства за
спровођење горе поменуте јавне набавке обезбеђена Законом о буџету и Планом јавних
набавки само за 2018.годину, морамо иста и утрошити у овој години. Као што сте и из
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конкурсне документације могли видети да рок за извршење предметне набавке не може
бити дужи од 30.11.2018.год. те га морамо и испоштовати због извршења финансијских
обавеза, јер у супротном нећемо бити у могућности да предметну набавку спроведемо, тј.
закључимо уговор са изабраним понуђачем.
2.Што се тиче Обрасца 8а, остављена је могућност да се потврда односно ОБРАЗАЦ 8а
копира у потребном броју примерака, те понуђачи могу приликом подношења захтева
према референтном наручиоцу истаћи свој захтев за издавање тражених референци.
Напомињем да до сада у пракси није било проблема у вези доставњања референтних
потврда односно референци, имајући у виду да сте у обавези да доставите само две
референце, јер сте на тај начин и испунили захтевани пословни капацитет, наиме, пословни
капацитет је испуњен било да сте доставили две, или пет референтних потврда ( као што је
и предвиђено конкурсном документацијом).
Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници и исто чини саставни део конкурсне
документације Наручиоца.
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