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ВРШАЦ 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ДРУГИ 

ОКТОБАР“, ВРШАЦ 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 

Добра- Набавка електричне енергије за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, ЈН број 01-01-1/2020. 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано 

лице у поступку јавне набавке Добра- Набавка електричне енергије за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, ЈН 

број 01-01-1/2020 обратилo се Наручиоцу дана 12.02.2020. године дописом број 01-01-1/2020-10 путем 

електронске поште, за појашњењем у вези са припремањем понуде. 

 

Захтев за објашњењем заинтересованог лица: 

U pozivu za podnošenje ponuda niste naznačili procenjenu vrednost javne nabavke. Imajući u vidu da je procenjena 
vrednost javne nabavke veoma bitan podatak, jer može odlučujuće uticati na odluku ponuđača da li će podneti 
ponudu ili ne, kao i da informisanje ponuđača o procenjenoj vrednosti javne nabavke može sprečiti nepotrebno 
odugovlačenje postupka, odnosno obustavu postupka usled podnošenja svih neprihvatljivih ponuda, kao i izlaganje 
dodatnim troškovima, molimo Vas da nas obavestite o procenjenoj vrednosti javne nabavke.  
 Takođe Vas molim za objašnjenje zašto je neophodno da se potpisuju Sporazum i dva Ugovora ako se period i merna 
mesta ne razlikuju? 
 

Одговор Наручиоца: 

Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке. (члан 61 ЗЈН, Припрема и садржина 

конкурсне документације) 

Наручилац може да закључи оквирни споразум након спроведеног поступка јавне набавке (члан 31. ЗЈН, Врсте 

поступка) 

На основу ранијих наших искустава код оваквих и сличних набавки Оквирни споразум се показао као најбоље 

решење па га зато и користимо у овом случају. 

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка 

трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу оквирног споразума 

не мора подударати са трајањем тог оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. (члан 40 

ЗЈН, Посебни облици поступка Јавне Набавке – Оквирни споразум) 

Из овог члана закона ЈН произлази то да после Оквирног споразума увек као следећа радња следи потписивање 

Уговора на основу оквирног споразума од стране наручиоца и добављача/извршиоца. 

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације/Техничке спецификације. 

Наручилац напомиње да рок за подношење понуда остаје непромењен 20.02.2020. до 10:00 часова. 

 
     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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