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Број: 5.2.- 31030 

Дана:15.10.2018. 

 

 

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 81/18, за који је Позив за подношење понуда 

објављен на Порталу јавних набавки дана 10.10.2018. године 

 

 

ПИТАЊA: 

„ 

1. Da li su vozila-dizalice sa hidraulikom koja su predmet JNMV još u garantnom roku? 

2. Ako nisu zašto se zahteva ovlašćeni serviser proizvođača "Atric"?   

3. Da li su na svim vozilima-dizalicama nadogradnje od proizvođača "Atric"? 

4. U javnom pozivu za dostavljanje ponuda za javnu nabavku male vrednosti br. 81/18, na strani 

21., Konkursne dokumentacije se pod tačkom 1b traži kao dodatni uslov da:”Ponudjač  treba 

dostaviti autorizaciju proizvodjača (originalan dokument) za prodaju Atrik delova”. 
  
а)      Tražimo da se kao dodatni uslov izbriše autorizacija proizvodjača po članu 

72. ZJN.  
  

б)      Takodje tražimo da se izmeni konkursna dokumentacija i da se u tehničkim 

karakteristikama navede: “ ili ekvivalent” po članu 71. I 73. ZJN 
  
Obrazloženje:  Pre svega ističemo da nam je nepoznato da postoje Atrikod nadgradnje, Atrikod 

je proizvođač nadgradnji robnog znaka Atrik. 
  
Kao što smo u prethodnom stavu naveli Atrikod je proizvodjač nadgradnji i za izradu istih 

koristi poluproizvode kupljene na slobodnom tržištu.  
  
U tehničkoj specifikaciji za nabavku , rezervni delovi koje ste naveli nisu proizvodi 

proizvodjača čiju autorizaciju tražite konkursnom dokumentacijom.“ 
  
  
ОДГОВОРИ: 

 

1. Наручилац у моменту расписивања ове јавне набакве располаже са 15 

специјалних возила канализације, од којих су само 2 у гарантном року,а што се 

тиче дизалица са хидрауликом које су предмет јавне набавке ниједна није у 

гарантном року. 

 

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

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

најчешће извршавати услуге које су предмет ове јавне набавке, одређен је 

наведени услов. 
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3. Наручилац у моменту расписивања ове јавне набакве располаже са 15 

специјалних возила канализације и са 5 дизалица које су наведене у техничкој 

спецификацији конкурсне документације , од којих су 14 специјалних возила 

надоградње од произвођача „Atric“. 

 

4. С обзиром да се ради о специјалним канализационим возилима од којих 

Наручилац поседује више од 90% специјалних канализационих возила са 

надоградњом од произвођача „Atric“, а  која  Наручиоцу служе за обављање једне 

од основне делатности предузећа за несметано функционисање и одржавање 

канализационог система Града Новог Сада ,постављањем овако дефинисаног 

додатног услова ,а који је у логичкој вези са предметом јавне набавке Наручилац 

је у свему поступио у складу са чланом 76 ЗЈН . 

 

Наручилац наводи и да је конкурсном документацијом, одељак Упутство понуђачима 

како да сачине понуду, тачка 21. 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. 
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