
 

 

 
Нови Сад; 08.09.2017. 
Број: 3031- 7779 
 
 
 
На основу питања везаног за ЈН 05/17-OП  ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ III: 
 
Партија 1: ИНДУСТРИЈСКА СО; Партија 2: МАГНЕЗИЈУМ ХЛОРИД  дајемо одговор: 
 
Први позив за подношење понуда објавили сте 25.08.2017.годне. У позиву рок за подношење понуда је 

25.09.2017.фо 09:30 часова. Дана 29.08.2017.године објавиле су позив за подношење понуда, са роком 

29.09.2017.године. 

Питање 1: Који од ова два рока важи? 

Одговор: Рок за подношење понуда је 25.09.2017.године до 09:30 часова  као што је и објављено на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

Под тачком 3.9.2 услов је да понуђач мора имати на лагеру,перманентно,количину од 1000 тона соли до 15 

марта  2018. године, под условима дефинисаним овом тачком. Услов, из претходног става, утврђен је и у 

члану 1 став два Уговора, да у року од 15 дана од дана потписивања уговора, понуђач мора имати на залихи, 

перманентно, количину од 1000 тона соли до 15.03.2018. године. У последњем ставу члана 8  уговора пише 

да ће наручилац повлачити добра током целог трајања уговора. 

Питање 2:Шта је са периодом од 15.марта 2018. Године до истека уговореног рока, да ли у том периоду 

понуђач мора имати перманентну залиху количине соли од 1000 тона? 

Одговор: Наведене залихе изабрани понуђач је дужан држати најмање до 15.03.2018.године, када се 

завршава зимска служба чиме би се смањила могућност наступања више силе у случају обилних снежних 

падавина и угрожавања рада зимске службе. После 15.03.2018.године понуђач није у обавези да има 

наведену количину залиха а све испоруке и након 15.03.2018.године. ће се вршити сукцесивно у зависности 

од потреба наручиоца . 

Под тачком 3.9.4. услова за партију 1, предвиђено је да понуђач на дан подношења понуде подноси доказе да 

има на лагеру минимум 3000 тона соли и да тај лагер мора бити на стоваришту које се налази на удаљености 

од 30 колиметара од базе зимске службе наручиоца. Наручилац наглашава да ће пре израде извештаја о 

стручној оцени извршити увид на назначеној адреси понуђача и проверити да ли  понуђач поседује тражену 

количину соли на лагеру. 

Питање 3: Ако понуђачи подносе понуде на дан заказан за отварање понуда да ли ће тог дана наручилац 

обићи све понуђаче и утврдити да ли поседују тражену количину соли? Према таженом услову понуђач је 

дужан само на дан предаје понуде да има 3000 тона соли на залихи, већ сутрадан или претходни дан он није 

у обавези да има на залихи 3000 тона соли. Чему служи овакав услов ако не представља никакву гаранцију 

озбиљности понуде? 

Одговор: Рок за израду извештаја о стручној оцени и доношења одлуке о додели уговора  у складу са Чланом 

105. и  чланом 108. ЗЈН  је 25 дана од дана отварања понуда. У том року наручилац ће извршити увид на 

назначеној адреси понуђача и проверити да ли  понуђач поседује тражену количину соли на лагеру. 

 



 

 

 

У интересу озбиљности јавне набавке заинтересовани понуђач предлаже наручиоцу да у условима 

озбиљности понуде измени услов из тачке 3.9.4. за партију 1.тако да гласи: 

„Понуђач је дужан да поднесе као доказ о озбиљности понуде уговор са подизвођачем о куповини 5000 тона 

соли, који ће му произвођач испоручити у роковима важења уговора са наручиоцем у складу са чланом 1. став 

два између наручиоца и понуђача.“  

Одговор: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације и исту неће мењати. 

 

 

Одговор дат кроз измену 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. Гојко Етински, члан 1 
2. Биљана Пижурица, члан 2 
3. Јованка Прашчевић, члан 3 

 


