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Број: 5.2-29373    

Дана:  06.11.2017.            

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућеног путем 

електронске поште (е-maila) дана 06.11.2017. године за јавну набавку мале вредности добара 

– Набавка, израда и монтажа стубне дизалице на аератору, према пројекту број јнмв 

77/17.  

Дана 06.11.2017. у 09,05 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку мале вредности добара – Набавка, израда и монтажа 

стубне дизалице на аератору, према пројекту број јнмв 77/17. Наручилац је дана 

06.11.2017. године у 09,45 часова електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање од 06.11.2017. 

 

Поштована, 

  

Рок за доставу понуде је само 8 дана. Рок је прекратак. Може ли се продужити? 

 

Може ли се добити склопни цртеж дизалице, с онбзиром да нисмо у могућности у 

потпуности користити Пројекат конзолне дизалице из тендерске документације? 

 

Може ли се добити податак о расположивом буџету? 

 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговор на постављена 

питања. 

 

Одговор: 

 

Наручилац је одредио законом прописан минимални рок за подношење понуда у поступку 

јавне набавке мале вредности. Обзиром да је ''Пројекат обртне стубне дизалице на аератору“ 

јавно доступан на сајту ЈКП Водовод и канализација, www.vikns.rs, у одељку резервисаном 

за јавне набавке, под оквиром предметне јавне набавке „Набавка, израда и монтажа 

стубне дизалице на аератору“, секција бр. 3, а Техничке спецификације чине саставни део 

Конкурсне документације, потенцијалним понуђачима, као и свим другим заинтересованим 

лицима, стављени су на располагање сви подаци потребни за квалитетну припрему и 

сачињавање понуда, те сматрамо да није неопходно продужити наведени рок за подношење 

понуда. 

 

У Пројекту конзолне дизалице који је у тендерској документацији постоји и склопни цртеж 

дизалице. Уколико нисте у могућности да наведени Пројекат у потпуности преузмете са 

сајта ЈКП Водовод и канализација, Наручилац је Конкурсном документацијом предвидео 

могућност обиласка локације израде и монтаже стубне дизалице, по најави овлашћеном 

лицу Наручиоца (Тачка 27. Конкурсне документације), коју можете искористити и да 

извршите увид у наведени Пројекат. 

 

Према члану 61.-, став 2, ЗЈН (Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац 

није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.  


