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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 

14/15 и 68/15) достављамо вам  

 

Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. У-01/2019 

 

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке, упутио је дана 25.03.2019. 

године, путем e-mail-a, Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. У-01/2019 следеће садржине: 

„Ако могу да замолим за информацију везано за објављени јавни позив за кетеринг услуге. 

Занима нас да ли се локације где се испоручује кетеринг налазе на територији града  

Београда? Да ли инфомративно можемо да добијемо количине појединачног артикла које 

сте навели у јавном позиву?“ 

 

ОДГОВОР: 

Локације на којима ће се вршити кетеринг налазе се на територији Београда. Кетеринг ће 

се углавном вршити на адресу Наручиоца. 

Као што је наведено на страни 7 Конкурсне документације предмет јавне набавке број У-

01/2019 „Имајући у виду да је обим ових услуга немогуће предвидети пре организације 

активности/догађаја, количине дате у спецификацији су исказане јединично, по 

особи/учеснику догађаја, а укупна вредност понуде представља збир јединичних цена из 

обрасца структуре цене. Стварне количине ће бити одређене за сваки појединачни догађај, 

на основу реалних потреба наручиоца и броја учесника догађаја. С обзиром на то да се 

ради о набавци услуге кетеринга, чију је разноликост немогуће прецизно предвидети на 

годишњем нивоу, наручилац задржава право да користи и услуге које нису наведене у 

спецификацији. Вредност пружених услуга може се кретати највише до износа средстава 

предвиђених предметном набавком.“ - Наручилац није у могућности да предвиди 

количине појединачног артикла, из ког разлога се вредност понуде утврђује на начин 

предвиђен конкурсном документацијом. 

 

Комисија за јавну набавку број У-04/2019 


