
 

 

 

 

 
Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 
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 Предмет:  Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима 

у вези са припремањем понуде 

 

 

    

 

Дана 05.09.2017. године у 1011 часова путем електронске поште ( e-maila ) 

примили смо писани захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или 

појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке - 

набавка услуге  - чишћење колектора атмосферске канализације, редни број јавне 

набавке 16/У-2017, заведен код наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак под бројем 519/2017-ЈН 

од 05.09.2017. године. 

 

  

 

 

 

 

 

Текст захтева: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

''Поштовани, 

 
у спецификацији ПОНУДЕ за ЈН 16/У-2017 у опису позиција услуга, за услугу 

чишћење таложника сливника са чишћењем одводних цеви од сливника до шахте, 

напоменуто је да је у цену услуге неопходно обрачунати и трошкове набавке воде 

за извршење посла. 

 

Овим путем Вам постављамо питање колика је цена набавке воде по м3, 

као  и да се информишемо о локацији са које је могуће извршити њену набавку.'' 

 

 

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник 

Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац ЈП ''Градац'' Чачак Вам 

доставља следећи одговор: 

 

Предметном конкурсном документацијом, односно у делу конкурсне 

документације  - Образац 1 - Образац понуде,  
 

- на страни 46, у опису позиција по врстама услуга - за позицију 1. Чишћење 

цевовода атмосферске канализације према пречнику    
 

и 
 

- на страни 47, у опису позиција по врстама услуга - за позицију 2. Чишћење 

таложника сливника са чишћењем одводних цеви од сливника до шахте просечне 

дужине Л - 6 М  

 

предвиђено је да се приликом формирања вредности понуде - понуђене цене 

за означене позиције урачунавају трошкови набавке воде потребне за извршење 

посла. 

 

Такође, на страни 25 предметне конкурсне документације, као саставног 

дела поглавља V - ''Упуство понуђачима како  да сачине понуду'', део ''Валута и 

начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди'',  предвиђено је да у 

понуђене јединичне цене по позицијама предметних услуга ( из Обрасца понуде ) 

улазе сви трошкови извршења услуге са потребним материјалом, механизацијом, 

опремом и др. 

 

На основу горе означених навода садржаних у конкурсној документацији, а 

у вези са садржином поднетог предметног писаног захтева заинтересованог лица за 

додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, 

односно постављеног питања у вези вредности цене набавке воде по м3 и о 

локацији са које је могуће извршити њену набавку, као одговор истичемо да се 

понуда припрема и подноси у свему према захтевима из конкурсне документације 

и да је искључиво на страни заинтересованог лица / понуђача, односно његове 



пословне политике, начин на који ће и по којој вредности обезбедити све 

неопходне елементе потребне за извршење предмета јавне набавке у складу са 

описом позиција, а чије прибављање неспорно ствара одређене трошкове за 

заинтересовано лице / понуђача, и утиче на формирање вредности понуђене цене, 

из ког разлога је и конкурсном документацијом предвиђено да се у понуђену цену 

морају урачунати ти трошкови, у конкретном случају трошкови прибављања воде 

за извршење посла.   

 

Конкретно, питање везано за цену набавке воде по м3 неопходне за 

извршење услуге из предмета јавне набавке, као и питање локација на којима је 

могуће извршити набавку воде, су  искључиво питања везана за пословну политику 

заинтересованог лица / понуђача на коју наручилац који спроводи поступак јавне 

набавке, а обзиром на захтеве које је дефинисао конкурсном документацијом, не 

сме да утиче, што би свакако био случај уколико би се определио да у оквиру 

одговора на постављена питања износи податке о могућој цени коштања воде и 

локацијама на којима се иста може набавити, а да су исти засновани искључиво на 

анализама спроведеним за рачун и потребе наручиоца. 

 

Дакле, у предметном поступку јавне набавке, на самим заинтересованим 

лицима / понуђачима је да у склопу припреме своје понуде, сами одаберу на који 

начин и по којој вредности ће обезбедити све потребне елементе од којих зависи 

извршење предмета јавне набавке, и да на основу наведеног формирају вредност 

своје понуде.    

 

 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 

  


