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Сходно члану 63. став 3. Закона о  јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ),  Институт за кукуруз «ЗемунПоље», улица Слободана 

Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Услуге 

фиксне телефоније, редни број набавке мале вредности М-59/17, даје следеће одговоре 

на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Захтев за додатним иформацијама или појашњењима конкурсне документације , јавна 

набавка број М-59/17 

У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга фиксне телефоније за потребе 

Института за кукуруз „Земун поље“, молимо Вас за појашњење и одговор на питање: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Молимо Вас да јасно дефинишете трајање уговора, с обзиром да је у члану 17. Уговора 

наведено „Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана потписивања“ док у 

тачки 8.4 на страни 12/29 КД стоји „до истека рока важности уговора односно 24 месеца“, 

затим на страни 21/29 КД „Понуђач гарантује за пружене услуге до истека важења  

Уговора, односно 24 месеца од дана закључења Уговора“. 

 

ОДГОВОР 1: 

Наручилац је у поглављу V Конкурсне документације дефинисао рок извршења услуге: 

„8.2. Захтев у погледу рока  извршења услуге 

Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са позитивно правним 

прописима и важећим стандардима у року од две године од дана закључења уговора.“ 

 
 

ПИТАЊЕ 2: 

На колико децимала се заокружују пондери? 
  

ОДГОВОР 2: 

Пондери се заокружују на две децимале. 

 

 

 ПИТАЊЕ 3: 

Молимо Вас за појашњење који је најдужи рок важења понуде који понуђачи могу 

исказати у својим понудама? 

 

ОДГОВОР 3: 

Наручилац је у поглављу V Конкурсне документације дефинисао рок важења понуде: 

„8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде.“ 

     

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 

 
 
 

Објашњење број: 1     Комисија за јавну набавку 

Датум: 25.12.2017.г. 


