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Предмет: Одговори  на питања потенцијалних понуђача упућена путем електронске поште 

дана 24.07.2017. и дана 25.07.2017. године за јавну набавку велике вредности добара – 

Резервни делови за путничка возила, теретна возила и радне машине обликована у 3 

партије, број 20/17-С. 

 

 

Дана  24.07.2017. у 3,41 и 25.07.2017. у 04,04 часова  примили смо  путем електронске 

поште питања у вези са   јавном набавком добара- Резервни делови за путничка возила, 

теретна возила и радне машине обликована у 3 партије у отвореном поступку  и  то за 

партију 3: Резервни делови за радне машине бр. 20/17-С. Наручилац је потврдио пријеме 

е-маила 25.07.2017. у 07,58 часова и 26.07.2017. у 07,36 

 

Питања гласе: 

 

У делу КД на страни 12/232 за партију 3 стоји да је начин испоруке односно начин пријема 

робе једино могућ достављањем лично у магацин Наручиоца ради квантитативног и 

квалитативног пријема робе уз обострано потписивање отпремнице. И да није дозвољена 

испорука путем курирских служби. 

Питање 1: Наручилац је у обавези да приликом састављања КД изричито води рачуна о 

спровођењу поступка ЈН са што мање трошкова. Дакле свако наручивање делова и испорука 

сваког дана неког понуђача из нпр Димитровграда за једну обичну заптивку или о-ринг је 

велики трошак за самог Наручиоца јер Понуђач мора да обрачуна за сваки део засебан 

превоз и то својим возилом из нпр. Димитровграда па самим тим делови постају 

вишеструко скупљи. Молим да се овај услов избаци и омогући достављање и курирском 

службом. 

Питање 2: Овако дефинисани услови такође су дискриминаторски јер сваки понуђач из 

Новог Сада је фаворизован у односу на све остале понуђаче из других градова јер мора да 

достави лично делове те самим тим не може да смањи своје трошкове иако су делови  

понуђача из другог града јефтиније али због самог достављања испадају скупљи. Наручилац 

оваквим поступком требује делове по вишеструко већим ценама од уобичајених па самим 

тим не располаже средствима које је определио за ову ЈН правилно тј троши их нерезонски, 

а наводимо да је тај новац свих грађана Србије те да нећемо дозволити овакав вид 

разбацивања. 

 

У делу КД на страни 13/232 део који се односи на Гарантни рок за партију 3 наводи се да 

исти мора бити 12 месеци рачунајући сваки пут од обостраног потписивања записника тј. 

Примопредаје добра. 

Питање: Овај гарантни рок је немогућ тј захтеван је нерезонски зато што се нпр за све 

врсте филтера не може дати ова гаранција зато што филтери се мењају на сваких 250, 500, 

1000 и 2000 радних сати а свака машина направи 250 радних сати за минимално месец а 

максимално два месеца те самим тим ову гаранцију не може да да ниједан понуђач сем ако 

нема неки договор са Наручиоцем. Ову информацију можете и проверити код генералног 
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заступника тј произвођача машина. Исто се односи и на делове мотора и мењача. Предлог, 

гарантни рок смањити на 6 месеци или израђених 500 радних сати па шта пре истекне. 

У Делу КД на страни од 117 до 124/232 Образац структуре цене захтевају се делови по 

приложеној спецификацији али који су двосмислени тј нису описани одговарајуће тј не 

може се одредити тачан део који је потребан, који се мисли. Нпр поз 3 термостат мотора 

ВЕЛИКИ-која машина којег серијског броја које годиште и који је то термостат 

ВЕЛИКИ???, поз 4 чеп резервоара за хидрол уље – која машина, број шасије, који тип, поз 5 

клизачи задње руке комплет гарнитура (4+4+4+4) – која машина, на које се све мисли, за 

који тип, такође и за позиције од броја 6 до 30. Па се наставља од позиције 40 до 136. 

Питање: Молим да се прецизирају каталошки бројеви дела који прецизно одређују део или 

да се доставе бројеви шасија машина појединачно за сваки део за који се тражи одређена 

позиција. 

У истом делу наводе се и делови за машине CARMIX, IMTИ НЕИ  AGREGAT (непознато 

јер се агрегатима обележавају сви типови агрегата тј то је општи назив) где је такође 

непрецизно одређено који се делови требају понудити. 

Питање: Молим тачну каталошку ознаку тражених делова. 

 

Питање: Да ли можете да објавите серијске бројеве (бројеве шасија) машина, као и моделе 

машина везано за партију 3 – Резервни делови за радне машине и то за: 

1. Agregat (Позиције 167 do 171 из обрасца структуре цене 4/3)  

2. JCB (Позиције 1 do 29 i  40 do 101 из обрасца структуре цене 4/3)   

3. JCB do 2005 god. (Позиције 30 do 39 из обрасца структуре цене 4/3) 

4. JCB posle 2005 god. (Позиције 102 do 135 из обрасца структуре цене 4/3)  

5. IMT 539(Позиције 141 do 166 из обрасца структуре цене 4/3)   

6. CAR-MIX METAL GALANTE (Позиције 136 do 140 из обрасца структуре цене 4/3) 

  

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

124/12, 14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговор на постављена 

питања: 

 

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА. 

 

 

ОДГОВОР  бр. 1 и бр. 2: 

 

Захтевамо личну примопредају јер на тај начин вршимо проверу да ли исти одговара 

порученом робом из понуде испоручиоца и захтевима из техничке спецификације. Када се 

роба испоручује путем курирске службе тада смо у обавези да робу примимо (а да је при 

том не видимо) јер курирске службе не дозвољавају отварање пакета пре него што се исти 

преузме. Уколико роба не одговара потребно је време да се иста врати и изврши замена што 

изискује додатно време и трошкове за Наруциоца.  

 

ОДГОВОР  бр. 3:  

 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача. Гарантни рок за испоручена добра 

мора изности 12 месеци или 500 mh рачунајући сваки пут  од дана обострано потписаног 

записника о примопредаји/отпремнице.  Наручилац ће у складу са постављеним питањем 

изменити конкурсну документацију. 
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ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ: 

 

Каталошке ознаке сваког дела нисмо у могућности да дамо јер не поседујемо каталоге 

произвођача с тим у вези извршићемо измену техничке спецификације где ћемо навести 

серијске бројеве радних машина.  

 

 

Наручилац ће у складу са постављеним питањима за јавну набавку добара- Резервни делови 

за путничка возила, теретна возила и радне машине обликовану у 3 партије у отвореном 

поступку број 20/17-С изменити конкурсну документацију. Обавештење о измени 

конкурсне документације са измењеном конкурсном документацијом биће доступно сваком 

заинтересованом лицу на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

С поштовањем 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 


