Нови Сад; 02.08.2017.
Број: 3031- 6611
На основу питања везаног за ЈН 29/17-МВ-1 Основна средства из капиталне субвенције III-Ручни виброваљак
тежине oд 650 до 750 кг:
Питање :

Povodom ponovljene konkursne dokumentacije koje ste objavili 01.08.2017.
Javnu nabavku male vrednosti-Osnovna sredstva iz kapitalne subvencije III-Ručni vibro valjak težine od 650 do 750kg
JN 29/17-MB-1 u odnosu na prošlu Javnu nabavku 29/17-MB,izmenili ste uslov br.4 za učešće na način kako bi samo
jedan ponuđač mogao da učestvuje.Tačnije iz odluke koju ste objavili 05.07.2017. pod brojem 3031-5745,izričito se i
vidi koji ponuđač jedini na tržištu Srbije ispunjava uslov opisan iz te konkursne dokumentacije,kao dokaz u prilogu
konkursne dokumentacije javne nabavke Odluka o dodeli ugovora i Obaveštenje o obustavi 07.07.2017. broj 30315850.
Molim da izvršite ispravku konkursne dokumentacije uslova,kako bi nabavka bila sprovedena u skladu sa Zakonom
Javne nabavke Republike Srbije.
Одговор:
Дана 01.08.2017.године смо објавили Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за ЈН 29/17-МВ1 Основна средства из капиталне субвенције III-Ручни виброваљак тежине од 650 до 750 кг. У наведеној
конкурсној документацији смо променили техничке спецификације (прошилили их) у односу на претходну
јавну набавку за поменуто предметно добро и јасно дефинисали додатне услове да не би дошло до нејасноћа
приликом припреме понуде као и приликом оцењивања понуда а све у складу да чланом 76.Закона о јавним
набавкама и доказивање испуњености услова у складу са чланом 77. ЗЈН.
Такође, испитивањем тржишта је утврђено да предметно добро могу испоручити више од 3 понуђача са
територије Републике Србије .Приликом припремања конкурсне документације поштована су начела јавних
набавки а све у складу са Законом о јавним набавкама Републике Србије.
Из свега наведеног неће бити измене конкурсне документације.

Одговори су саставни део конкурсне документације.
О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним
набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1. Горан Тарлаћ, члан 1
2. Благоје Братић, члан 2
3. Јованка Прашчевић, члан 3

