
 

 

Нови Сад; 02.08.2017. 
Број: 3031- 6610 
 
 
На основу питања везаног за ЈН 16/17-ОП-1  Камени материјали :Камени агрегати еруптивног порекла 

достављамо одговор: 

Питање 1: У Конкурсној документацији за отворени поступак за јавну набавку добара -  Камени материјали: 
Камени агрегати еруптивног порекла ЈН  бр. 16/17-ОП-1-1, објављеној на Вашем сајту дана 07.07.2017. 
године, на страни бр. 22 (Образац бр. 1-Образац понуде), стоји следећа напомена: 
****Напомена: Цена која се доставља у понуди односи се на назначени каменолом који понуђач наведе у 
доле наведеној табели а на који се односе приложена решења и атести, што значи да се не може 
понудити алтернативни каменолом 
Уколико се подноси заједничка понуда од стране два понуђача, који у том случају достављају решења 
и атесте за два каменолома, а у табели је дата јединствена цена за оба појединачно наведена 
каменолома, да ли ће се у том случају сматрати да је понуђен алтернативни каменолом?  
Молим Вас да прецизно дефинишете да се услов из ове напомене (недопуштеност понуде алтернативног 
каменолома) не односи на заједничку понуду више понуђача, који су дали јединствену цену за камени агрегат 
еруптивног порекла са више каменолома, доставили решења и атесте за сваки од каменолома наведених у 
табели и доставили споразум о заједничком учешћу у поступку јавне набавке. 
 
Одговор: Цена која се доставља у понуди односи се на назначени каменолом који понуђач наведе у табели 

за сваку фракцију   а на које се односе приложена решења и атести, што значи да се и у заједничкој понуди 

или понуди са подизвођачем може понудити један каменолом по фракцији. Обзиром да се избор 

најповиљније понуде врши пондерисањем цене али и квалитета ,што самим тим утиче на формирање ранг 

листе и опредељује избор најповољнијег понуђача, понуђеном  јединственом ценом из заједничке понуде из 

више каменолома не би се могао пондерисати и квалитет и поредити са осталим приспелим понудама. Из 

свега наведеног  не може се понудити алтернативни каменолом. 

Питање 2: Додатно, у самој документацији јасно је дефинисано да „Предмет јавне набавке није дефинисан 
по партијама“ (страна 6. и страна 9-тачка 3.3 Конкурсне документације). Међутим, детаљним прегледом 
Конкурсне документације, на неколико места наведено је да је потребно заокружити партију за коју се 
подноси понуда. Најпре на страни 8. Конкурсне документације стоји следеће: 

-          Понуду доставити на адресу: Јавно комунално предузеће „ПУТ“, Нови Сад, Руменачка 
150а,(писарница предузећа) са назнаком:  

,,Понуда за отворени поступак за јавну набавку добара – Камени материјали: 
Камени агрегати еруптивног порекла 

ЈН 16/17-ОП-1 - НЕ ОТВАРАТИ” 
(обавезно заокружити за коју партију се подноси понуда) 

Затим, даље на страни број 9.-тачка 3.5 „Измене, допуне и опозив понуде“ стоји следеће: „Измена понуде за 
отворени поступак за јавну набавку добара – Камени материјали:  Партија 1, Партија 2: ЈН 16/17-ОП-1“. 
Такође, потреба заокруживања броја партије стоји и у Обрасцу бр. 7 – Потврда о референтним набавкама. 
 
Одговор: Одговор дат кроз измену конкурсне документације. 

Питање 3: у поглављу 4- образац понуде на страни 22 табела треба попунити каменолом са кога се одређена 

фракција испоручује, 

Питање; да ли се може једна иста врста фракције понудити са 2(два) каменолома ако понуду подноси са 

подизвођачем или се ради о заједничкој понуди, ако може да ли се доставља за оба каменолома атест  и да 

има важећу експлотациону дозволу за извиђење рударских радова за експлоатацију понуђеног добра. 

 



 

 

 

Одговор: Одговор дат кроз одговор на Питање 1. 

 

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. Драган Вученов, члан 1 
2. Биљана Пижурица, члан 2 
3. Јованка Прашчевић, члан 3 

 


