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ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
Београд, Делиградска  27,  

Матични  број: 07002157, Регистарски  број: 6012010260 

Шифра  делатности: 9319, ПИБ: 101368707 

Број: 321 

Београд, 26.03.2020. 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ/ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке Услугe 

чишћења дела објекта и базена Градског центра за физичку културу, ЈН број II-
1/2020. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке 

обратило се дана 25.03.2020. Наручиоцу електронском поштом, са захтевом за 

додатним информацијама. Захтев је заведен код Наручиоца под бројем 320, дана 
26.03.2020. 

 

Питање: 

Јављам се за учешће на тендеру у области чишћења базена. Молим за контакт 
како бих се информисао око појединости. 

 

Одговор Наручиоца: 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона о јавним набавкама (поштом или електронском поштом, као и 

објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници). Тражење додатних информација или појашњења у вези са 

припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

 

Начин комуникације прецизно је одређен у Поглављу I Општи подаци о јавној 
набавци, тачка 5 – Контакт (страна 3 Конкурсне документације). 

 

Начин тражења додатних информација или појашњења у вези са 
припремањем понуде прецизно је одређен у Поглављу VII Упутство понуђачима 

како да сачине понуду, тачка 16 – Додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде (страна 43 Конкурсне документације). 

 
Конкурсном документацијом (Поглавље II, под насловом ОБИЛАЗАК ОБЈЕКТА, на 

страни 10 Конкурсне документације) предвиђена је могућност вршења увида у 

објекат, са детаљним подацима о условима и начину вршења увида.  
 

Начин сачињавања понуде, подношења понуде и други захтеви од значаја 

за прихватљивост понуде прецизно су одређени у Поглављу VII Упутство 
понуђачима како да сачине понуду (страна 37-47 Конкурсне документације). 

 

Ово појашњење не представља измену Конкурсне документације. Конкурсна 

документација остаје неизмењена. 
 

Рок за подношење понуда остаје непромењен: 02.04.2020, до 11.30 часова. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


