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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ 
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Одржавање софтвера за развој 
електронских услуга које се односе на издавање личних докумената од стране МУП-а 

ЈН 87/18 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац одговара на питање у отвореном поступку јавне набавке 
услуга са закључењем оквирног споразума: Одржавање софтвера за развој електронских услуга које 
се односе на издавање личних докумената од стране МУП-а, ЈН 87/18, на начин како следи 
 

ПИТАЊЕ: 
„Moлим Вaс зa пojaшњeњe у вeзи цeнe нa кojу сe пoтписуje oквирни угoвoр и пojeдинaчни угoвoр. 
Нaвeли стe дa сe избoр дoбaвљaчa врши нa oснoву нajнижe пoнуђeнe цeнe, стр.5 и стр.21 тaчкa 26.  
Taкoђe, дa сe oквирни угoвoр пoтписуje нa изнoс прoцeњeнe врeднoсти, стр.32, члaн 3.  oквирнoг 
угoвoрa, штo свe мoжe дa имa смислa. Meђутим, у члaну 2. мoдeлa угoвoрa нa 38. стрaни,  нaвeли стe 
дa сe и угoвoр пoтписуje нa изнoс прoцeњeнe врeднoсти, a нe нa изнoс пoнуђeнe цeнe нa oснoву 
кoje ћe бити изaбрaн пoнуђaч. Moлим Вaс зa рaзjaшњeњe .“ 
 

ОДГОВОР: 
Наручилац је у Поглављу VIII Конкурсне документације – Модел уговора, члан 2. став 3. на страни 
38. дефинисао следеће: 
„Укупна вредност Уговора, односно максимални износ плаћања по основу истог је у висини 
процењене вредности набавке......“. 
Дакле, уговор о јавној набавци за сваку појединачну годину ће се закључити са добављачем који је за 
ту годину понудио најнижу цену под условима из оквирног споразума у погледу предмета набавке, 
цене, начина и рокова плаћања, као и рокова и начина извршења услуге и других битних елемената 
за извршење предметне набавке.  
Такође, Конкурсном документацијом Наручилац је предвидео да ће се оквирни споразум закључити 
са свим понуђачима који буду испунили обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама, док ће се у оквирном споразуму понуде рангирати на основу укупне вредности 
понуде добијене множењем укупне вредности понуде на месечном нивоу са 12 месеци, односно 
укупне вредности понуде за све три године (2018., 2019. и 2020. годину).  
Након закључења оквирног споразума, односно када настане потреба наручиоца за предметом 
набавке, наручилац ће позвати добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за 
закључење појединачног уговора.  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


