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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА, ОДГОВОРИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:  

ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАШИНСКИХ (ТЕРМОТЕХНИЧКИХ) ИНСТАЛАЦИЈА, ЈН  
број 51/19 

 
                 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/15 и 68/15“), достављамо вам питања, одговоре у отвореном поступку јавне набавке услуга са 
закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције: Пројектовање машинских 
(термотехничких)  инсталација, ЈН  број 51/19 

 
   ПИТАЊЕ 1:  

     Да ли је неопходно попуњавати вредност услуга на страни 30 „Модел уговора“ и на страни 36. 
„Модел наруџбенице“? У Моделу уговора на страни 30. у члану 2. се тражи да понуђач упише 
ввредност услуга без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Такође на страни 36. у Моделу наруџбенице тражи се од 
понуђача да упише вредност услуга без ПДВ-а и са ПДВ-ом.  

 
 ОДГОВОР 1:  
 Обзиром да у конкурсној документацији није задата спецификација предмета набавке, логично је 

да понуђач у Моделу уговора и у Моделу наруџбенице у овој фази поступка не уписује вредност услуге. 
у Поглављу III конкурсне документације -Врста поступка, место, рок, динамика извршења услуге, на 
страни 5. конкурсне документације, прецизирани су услови и начин издавања појединачног 
уговора/наруџбенице, где стоји да када настане потреба наручиоца за предметним услугама, наручилац 
ће на основу члана 40а став 2. тачка 2. ЗЈН поновним отварањем конкуренције позвати све добављаче 
са којима је закључио oквирни споразум да доставе понуду за тражене услуге и применом критеријума 
најнижа понуђена цена изабраће добављача и закључиће појединачну наруџбеницу/уговор, сходно 
достављеним доказима о испуњавању обавезних и додатних услова. Наиме, наручилац  ће упутити 
захтев за достављање понуде у циљу закључења појединачне наруџбенице/уговора свим оним 
добављачима са којима је закључен oквирни споразум за предметну набавку. У захтеву за доставу 
понуде ће се прецизирати критеријуми и услови набавке (цена, рок испоруке, рок важења понуде), на 
основу којих ће се изабрати најповољнији понуђач коме ће се издати појединачна 
наруџбеница/уговор. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


