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Нови Сад; 25.05.2018. 
Број: 3031- 4535 
 
На основу питања везаног за ЈН 27/18-ОП Основна средства из капиталне субвенције II-Утоваривач 
достављамо одговор: 
 
Питање 1: 

 
 
Одговор: 
Наручилац је дао одговор 21.05.2018.године у вези са предметном проблематиком. 
У опсегу задатих карактеристика постоји довољан број произвођача и потенцијалних понуђача(најмање 3) те 

се конкурентност на нарушава већ се поштује начело једнакости и конкурентности у складу са Чланом 10. и 

12 . Закона о јавним набавкама. 

 .  

 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад 
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а 
Пиб: 100187770 
Матични број: 08171963 
Шифра делатности: 4211 
Текући рачун: АИК банка а.д. Ниш 105-31605-80 
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Наручилац у конкурсној документацији није укључио било коју одредбу која би за последицу имала давање 
предности или елеиминацију појединим понуђачима. Из свега изнетог , још једном истичемо да су техничке 
карактеристике одређене искључиво узимајући у обзир потребе  Наручиоца у погледу природе посла који 
обавља.Основни и првенствени интерес Наручиоца је да финансијским средствима којима располаже купи 
најбољу могућу машину која ће најефикасније обављати посао којем је намењена. 
Ширина преко спољних ивица гума биће измењена кроз измену конкурсне документације. 
 
Питање 2: 

U okviru tehničke specifikacije i obaveza koje treba ispuniti po isporuci, pominje se: “Редовно сервисирање 

машине до 2000 радних сати (укључујући све потребне делове, флуиде, излазак сервисера и њихов рад).” 

(strana 28 KD), kao I u modelu ugovora, član 6 (strana 43 KD), pominje se broj radnih sati trajanja garancije. 

Medjutim, na svim ostalim mestima (uključujući Obrazac ponude, strana 19), garancija je definisana samo brojem 

meseci. 

Da li je u konkursnu dokumentaciju moguće uneti izmenu, tako dan garancija bude definisana: “____ meseci, 

osnosno _____ radnih sati, šta pre nastupi”? 

Одговор: 
Одговор дат кроз измену 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 

 

 


