На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и
68/15), Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике Србије,
Београд, доставља заинтересованим понуђачима следеће:
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 08/16 БР.1 Набавка монтажно –
демонтажне атлетске стазе и помоћних стаза са свом неопходном опремом, са закупом
подконструкције за потребе Европског атлетског првенства у дворани 2017, на локацији
„Комбанк арена“ у Београду, и монтажа и демонтажа истих, по систему ,,кључ у руке“
Питање од стране потенцијалног понуђача:
„Како се ради о изузетно кратким роковима, а великим трошковима који постоје за увоз
робе и набавку материјала, молимо Вас за одговор у ком року ће бити уплаћен комплетан
износ аванса од дана достављања банкарске гранације за повраћај аванса?”
Одговор наручиоца:
- Наручилац ће дати налог Трезору за плаћање аванса одмах по достављању банкарске
гаранције за повраћај аванса и достављању профактуре Добављача, а како је неопходно
одређено време да Трезор изврши плаћање, Добављачу ће бити уплаћен комплетан износ
аванса најкасније у року од 7 дана од дана достављања банкарске гаранције за повраћај
аванса и профактуре.

Питање од стране потенцијалног понуђача:
„Такође, како конкурсном документацијом није прецизиран рок за доношење одлуке и
закључење Уговора а то представља битну информацију због изузетно кратких рокова за
производњу и испоруку робе, молимо Вас за информацију у ком року ће бити донесена
одлука , односно закључен уговор од дана погађања?“
Одговор наручиоца:
- Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у законом предвиђеним роковима,
поштујући хитност поступка и динамику и рокове за извршење предмета јавне набавке, а у
складу са одредбом члана 108 ст. 2, односно у року не дужем од 25 дана од дана отварања
понуда.
- Наручилац ће уговор закључити поштујући одредбе члана 112 и 113 ЗЈН, посебно имајући
у виду могућност Наручиоца да у складу са чланом 112 ст. 2 тачка 2, закључи уговор о
јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, јер се ради о
преговарачком поступку из чл. 36 ст. 1 тачка 3. ЗЈН.

У Београду, 24.10.2016.год

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

