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Предмет: Одговори на питања у поступку  јавне набавке мале вредности добара са 
закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције: Тримери и 

косачице за потребе МУП-а, ЈН број 162/19 
 

 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/2015 и 68/2015“), достављамо Вам одговоре на питања у поступку  јавне набавке мале вредности 
добара са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције: Тримери и 
косачице за потребе МУП-а, ЈН број 162/19 
 
ПИТАЊЕ 1:  Наша фирма има закључен оквирни споразум са вама по јавниој набавци Набавка 
тримера и косачица за потребе Министарства унутрашњих послова. Требамо ли да доставимо 
пријаву по ЈН 162/19 или остаје на снази и претходни оквирни споразум? 
 
ОДГОВОР 1: У питању су две одвојене јавне набавке и заинтересовани понуђачи који испуњавају 
услове предвиђене у конкурсној документацији могу поднети понуду без обзира што већ имају 
претходно закључен оквирни споразум.   
 
ПИТАЊЕ 2: У самој тендерској документацији нема карактеристика и количина које су предмет 
тендера. 

 
ОДГОВОР 2:  Спецификацијa добара ће бити саставни део Позива за достављање понуда који ће 
Наручилац упутити добављачима са којима буде закључио оквирни споразум. 

Наиме, у питању је поступак са закључењем оквирног споразума јавне набавке мале вредности 
добара, са поновним отварањем конкуренције у коме ће Оквирни споразум бити закључен са свим 
Понуђачима чије понуде буду оцењене као прихватљиве, сходно достављеним доказима о 
испуњавању обавезних и додатних услова и других захтева из конкурсне документације.  

  Када настане потреба Наручиоца за предметним добрима, Наручилац ће на основу члана 40а. 
став 2. тачка 2) ЗЈН поновним отварањем конкуренције позвати све Добављаче са којима је 
закључио Оквирни споразум да доставе понуду за тражена добра и применом критеријума 
најнижа понуђена цена изабраће Добављача и закључиће наруџбеницу, сходно достављеним 
доказима о испуњавању обавезних и додатних услова и других захтева из конкурсне 
документације. 
  Наиме, Наручилац  ће упутити захтев за достављање понуде у циљу издавања наруџбенице 
свим оним Добављачима са којима је закључен Оквирни споразум. 

 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 добављач коме ће  
издати наруџбеницу. 
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