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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА СА 
ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, СА ПОНОВНИМ ОТВАРАЊЕМ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ: 
ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, JH број 69/19 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац одговара на питања у отвореном поступку јавне набавке 
услуга са закључењем оквирног споразума, са поновним отварањем конкуренције: ОДРЖАВАЊЕ И 
ПОПРАВКА ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ЈН 69/19, на начин како следи: 
 

ПИТАЊЕ : 
„У кoнкурснoj дoкумeнтaциjи зa jaвну нaбaвку брoj 69/19 нaвoди сe дa пoнуђaч приликoм дoстaвљaњa 
пoнудe зa зaкључeњe oквирнoг спoрaзумa, у мoмeнту дeфинисaњa цeнa у пoнуди трeбa дa узмe у oбзир 
свe трoшкoвe кojи мoгу нaстaти приликoм рeaлизaциje прeдмeтних aктивнoсти. Схoднo тoмe, смaтрaмo 
дa je нeoпхoднo дeфинисaти лoкaциje извршeњa услугa кao и oбим услугa пo лoкaциjaмa, кoje ћe бити 
oбухвaћeнe oквирним спoрaзумoм кaкo би пoнуђaчи били у мoмгућнoсти дa штo рeaлниje сaглeдajу  
пoтeнциjaлнe трoшкoвe и у склaду сa тим пoнудe aдeквaтнe цeнe зa услугe oдржaвaњa и пoпрaвкe 
гaсних инстaлaциja? 
 

ОДГОВОР : 
Предметни поступак јавне набавке је дефинисан као отворени поступак јавне набавке услуга, са 
закључењем оквирног споразума, са поновним отварањем конкуренције, и исти се спроводи у 
складу са чланом 32, 40. и 40а. Закона о јавним набавкама ради закључења оквирног споразума једног 
наручиоца - Министарства унутрашњих послова Републике Србије са најмање два 
понуђача/добављача, односно свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне услове из 
конкурсне документације и захтеве у погледу других околности од којих зависи прихватљивост понуде, 
а који су дефинисани конкурсном документацијом. 
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више појединачних 
уговора/наруџбеница у зависности од стварних потреба Наручиоца. 
С тим у вези, након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметним 
услугама, наручилац ће на основу члана 40а. став 2. тачка 2) ЗЈН у поступку поновног отварања 
конкуренције позвати све добављаче са којима је закључио оквирни споразум да доставе 
понуду за тражене услуге и применом критеријума најнижа понуђена цена изабраће 
добављача и издаће наруџбеницу/закључиће појединачни уговор, сходно достављеним 
доказима о испуњавању обавезних и додатних услова. 
У захтеву за доставу понуде ће се прецизирати критеријуми и услови набавке (цена, рок извршења 
услуга и др.), на основу којих ће се изабрати најповољнији понуђач коме ће се издати 
наруџбеница/уговор. 
Код формирања цене, понуђач тада треба да узме у обзир све пратеће трошкове које има у вези са 
реализацијом предметне набавке. 
Дакле, цена, рок извршења услуга, место извршења услуга, гарантни рок на извршену услугу, гарантни 
рок на уграђену опрему и др. ће бити дефинисано у спецификацији услуга која је саставни део 
позива/захтева за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио 
оквирни споразум, а све када се укаже потреба за предметним услугама. 
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