
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 1 од 1  

 

Број: 5.2.-19511 

Дана: 24.07.2017. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са поступком јавне набавке мале вредности услуга поправке хидраулике и 

пнеуматике на возилима, ЈНМВ број 54/17, за који је Позив за подношење понуда 

објављен на Порталу јавних набавки дана 19.07.2017. године 

 

 

ПИТАЊA: 

  

1. По ком критеријуму је одређено, у додатним условима, да Понуђач мора бити 

овлашћени сервисер од стране произвођача „Atric“ или његовог овлашћеног 

представника за територију Републике Србије?  

 

2. Да ли сва возила која су предмет ЈНМВ поседују хидраулику и пенеуматику од 

произвођача „Atric“?  

 

3. Наше мишљење је да је услов по коме Понуђач мора бити овлашћени сервисер од 

стране произвођача „Atric“ или његовог овлашћеног представника за територију 

Републике Србије, дискриминаторски према осталим понуђачима, и да је 

потребно кроз измену и допуну конкурсне документације овај услов избрисати! 

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. Наручилац у моменту расписивања ове јавне набакве располаже са 12 

специјалних возила канализације, од којих су сва возила надоградње од 

произвођача „Atric“, изузев једног возила произвођача „Resor“.  

 

2. Дизалице које су наведене у техничкој спецификацији конкурсне документације 

се налазе на малим доставним возилима којих има 5, а од сваког наведеног 

произвођача дизалица Наручилац поседује једну до две.  

 

3. Управо из разлога што Наручилац поседује више од 90% специјалних 

канализационих возила са надоградњом од произвођача „Atric“, на којима ће се 

извршавати услуге које су предмет ове јавне набавке, одређен је наведени услов. 

 

Наручилац наводи и да је конкурсном документацијом, одељак Упутство понуђачима 

како да сачине понуду, тачка 22. одређена могућност за потенцијалне понуђаче у смислу 

вршења обиласка ради упознавања возног парка Наручиоца, а ради сагледавања обима 

посла и припремања прихватљиве понуде. У складу са наведеним, Наручилац остаје при 

захтевима из Конкурсне документације. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. ЈНМВ 54/17                                 

                                                                                          


