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Број: 5.2.- 28264                                                    

Дана: 10.11.2016.                          

                                                                                                                                                            

Предмет: Одговори на питања потенцијалних понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 07.11.2016.  у  14.35 часова и у  14.58 часова ; и 09.11.2016.године у 11.30 

часова, за јавну набавку добара у отвореном поступку - Набавка грађевинског материјала – 

Б контигент  бр.33/16-С,. 

 

Дана 07.11.2016.  у  14.35 часова и у  14.58 часова и дана 09.11.2016.године у 11.30 часова ,  

потенцијални понуђачи су упутили путем електронске поште питања за јавну набавку 

добара у отвореном поступку - Набавка грађевинског материјала – Б контигент  бр.33/16-

С.Наручилац је дана 07.11.2016 године у 14.40 часова и 08.11.2016 године у 07,10 и 

09.11.2016.године у 12.47 часова потврдио пријем е-маилова. 

 

Питање бр.5 запримљено 07.11.2016.године у 14,35 гласи : 

 

„На страни 8-9 од 71,наведено је да „Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за 

учешће у предметном поступку јавне набавке и то: 

Да располаже узорцима за позиције 79 80 81 из техничке спецификације 

Овакав захтев Наручиоца је у директној супротности са чланом 10 ЗЈН.Цитирамо члан 10 

ЗЈН: „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 

конкуренцију. 

 

Наручилац не може да ограничи конкуренцију,а посебно не може онемогућавати било којег 

понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког 

поступка,нити коришћењем дискриминаторских услова,техничких спецификација и 

критеријума.“ 

Постављањем оваквог услова,Наручилац је потпуно онемогућио да у поступку ове јавне 

набавке учествују понуђачи који тренутно нису у могућности да набаве млазнице јер се из 

техничке спецификације невиди да ли су у питању млазнице са мушким или женским 

прикључком. 

Имајући у виду све напред наведено,наше питање је: 

Да ли сте у могућности да дате тачну спецификацију млазница које вам требају“  

 

Питање бр.6 запримљено 07.11.2016.године у  14,58 гласи: 

 

„На страни 8-9 од 71,наведено је да „Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за 

учешће у предметном поступку јавне набавке и то: 

Да располаже узорцима за позиције 79 80 81 из техничке спецификације 

Овакав захтев Наручиоца је у директној супротности са чланом 10 ЗЈН.Цитирамо члан 10 

ЗЈН: „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 

конкуренцију. 

 

Наручилац не може да ограничи конкуренцију,а посебно не може онемогућавати било којег 

понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког 

поступка,нити коришћењем дискриминаторских услова,техничких спецификација и 

критеријума.“ 
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Постављањем оваквог услова ,Наручилац је довео понуђаче у незавидан положај, понуђачи 

су дужни да доставе узорке са којима уколико недобију јавну набавку трпе директан 

губитак. 

Имајући у виду све напред наведено,наше питање је: 

С обзиром да је захтев за достављање узорака у директној супротности са законом о 

јавним набавкама да ли сте у могућности избришете тај захтев из конкусне 

документације“ 

 

Питање бр.7 запримљено 09.11.2016.године у  11,30 гласи: 

 

„Поштовани, 

 

молим Вас да нам појасните ставку под редним бројем 55 у обрасцу број 4 ( образац 

структуре цена са упутством за попуњавање). Захтеване количине су 20кг а притом тражите 

паковање од 33кг. Да ли се ради о грешци у јединици мере?” 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015), достављамо Вам у законском року одговоре на постављенa 

питањa: 

 

Одговор на питање бр.5  

 

Поштовани, 

 

На позицијама 79,80, и 81 техничке спецификације Наручиоца,јасно је описано о којим 

млазницама је реч ,односно јасно је да су у питању млазнице са женским прикључком 

односно унутрашњим навојем. 

 

Одговор на питање бр.6 

 

На страни 4/71 Конкурсне документације Наручиоца јасно је написано да ће узорци осталих 

Понуђача бити задржани до момента потписивања уговора са изабраним Понуђачем,после 

чега ће их Наручилац вратити Понуђачима. 

 

Одговор на питање бр.7 
 

На позицији 55 техничке спецификације је дошло до техничке грешке у јединици мере 

,уместо кг (килограм) треба да стоји ком.(комада) 
 

 

 

С поштовањем 
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