БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ
Нови Сад
ЈНМВ 0122-14/17-II-6
Датум: 04. 12. 2017.
Додатне информације / појашњење број 3.
у вези Kонкурсне документације за јавну набавку капитално одржавање
установа културе – Каталог и Атријум ЈНМВ 0122-14/17-II
Наручилац је дана 01. 12. 2017. године, од заинтересованог лица путем мејла, примио
захтев за додатним информацијама и објашњењима Kонкурсне документације за јавну
набавку одржавање установа културе – Каталог и Атријум ЈНМВ 0122-14/17-II:
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) упућујемо захтев за додатним информацијама или појашњењима и
указујемо на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији за јавну
набавку радова- Капитално одржавање установа културе- каталог и атријум ЈН бр.012214/17-II :
1. сходно ЗЈН члан 61. став1 у коме стоји „наручилац је дужан да припреми конкурсну
документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду.“
извод из Закона о јавним набавкама

члана 64. став 3. ЗЈН у коме стоји: “Процењена вредност јавне набавке мора бити
заснована на спроведеном испитивању тржишта предметне јавне набавке, која укључује
проверу цена, квалитета, периода гаранције, одржавања и сл. и мора бити валидна у
време покретања поступка јавне набавке извод из Закона о јавним набавкама
3. сходно ЗЈН члан 67 став 2 : при одређивању процењене вредности јавне набавке
радова наручилац у вредности радова укључује вредност свих добара и услуга које су
неопходне за извршење уговора о јавној набавци радова.“ извод из Закона о јавним набавкама
2.

Сходно свему напред наведених обавеза Наручиоца по ЗЈН, и на основу свих наших
истраживања, норматива у грађевинарству, актуелних цена на тржишту у време покретања
јавне набавке радова- капитално одржавање установа културе- каталог и атријум
ЈНбр.0122-14/17-II и процењене вредности која је објављена у вашем плану јавних набавки,
утврђено је да је процењена вредност мања од стварних и утврђених на тржишту.
На основу свега наведеног молимо вас да доведете у логичку и стварну везу процењене
вредности и вредности на тржишту, да појасните које сте нормативе и којим поступком сте
испитали тржиште , које је заједничко за понуђаче и наручиоце.
Имајући у виду значај објекта, његове архитектонске и конструктивне специфичности
које га чине јединственим, као и досадашња улагања Републике Србије у овај објекат
молимо и тражимо да ускладите процењену вредност (количине и спецификације) са
актуелним ценама у време објављивања набавке.
На основу Закона о јавним набавкама, у случају да набавка буде обустаљена из
неоправданих разлога од стране Наручиоца, захтеваћемо да нам се надокнаде сви трошкови

које смо имали у поступку припремања набавке у коју ћемо укључити и трошкове
испитивања тржишта.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Библиотека Матице српске као
наручилац доставља одговор:
Библиотека Матице српске обавља библиотечко-информациону делатност. За потребе
конкретног поступка јавне набавке Библиотека Матице српске се обратила стручњацима
из ове области који су активно учествовали у изради техничке спецификације и конкурсне
документације применом стандардних норматива у испитивању тржишта. Циљ јавне
набавке је закључивање уговора и реализација уговорених радова да би се простор
установе културе осавременио и добио на функционалности. Наручилац сматра да нема
услова за измену или допуну конкурсне документације јер је иста израђена у складу са
правилима струке.
Ове додатне информације, односно појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о
јавним набавкама, објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Комисија за јавну набавку
Гордана Ђилас с.р.
Мирослав Алексић с.р.
Милена Мирић с.р.

