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1. Питање: Овим путем улажемо примедбу на садржај конкурсне документације за 

набавку 404-45/19. Наиме, на страни 10/75 конкурсне документације, у делу који се 

односи на додатне услове, у тачки 5)  стоји да је обавезно да понуђачи изврше 

обилазак локације и да у својој понуди доставе и образац Потврде о обиласку 

локације, који треба да буде потписан и од стране представника наручиоца 

(образац 8), а на самом обрасцу те изјаве стоји неприлагањем обрасца понуђач неће 

моћи да докаже испуњеност додатног услова. 

 

Подсећамо вас да се обилазак локације, по решењу Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима јавних набавки бр.4-00-85/2016, обилазак локације не 

може поставити као додатни услов. Као обавезни услов свакако не може, у складу 

са ЗЈН, али ни у ком случају не може ни као додатни.   

 

У поменутом решењу бр.4-00-85/2016 између осталог стоји:„…обилазак локације 

не представља додатни услов за учешће понуђача у смислу одредбе члана 76. ЗЈН, 

посебно са разлога што се додатни услови и прописују у складу са могућностима и 

способностима понуђача да реализују конкретан уговор о јавној набавци, а које су 

у вези са њиховом компетентношћу и успешношћу као привредних субјеката“. 

 

Уколико обилазак локације не представља додатни услов за учешће у поступку 

јавне набавке, не постоји ни битан недостатак понуде сходно одредби члана 106. 

Закона о јавним набавкама. Тумачење Републичке комисије је недвосмислено. У 

Решењу Републичке комисије бр.4-00-85/2016 јасно стоји следеће:„Наиме, 

околност што понуђач у прилогу своје понуде не би доставио доказ да је извршен 

обилазак локације не може имати карактер битног недостатка понуде услед кога би 

предметна понуда требала бити одбијена као неприхватљива“. 

 

Молимо вас да измените конкурсну документацију у том делу у складу са Законом 

о јавним набавкама и решењем Републичке комисије, односно да се обилазак 

локације постави као могућност за понуђаче, а не као обавеза, односно да се 

образац обиласка локације избаци из обавезне садржине понуде.   

 

 

Одговор: Обилазак локације је стављен као додатни услов због специфичности 

предмета јавне набавке. У питању су 84 различите локације које је неопходно видети 

како би понуда могла што адекватније да се припреми. У сваком случају, уважићемо 

примедбу и у том делу конкурсна докумантација ће бити измењена. 

 

 


