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Број: 05-160/6 
Дана, 01.03.2019. године. 
 
У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације бр. 
160/4, за поступак јавне набавке бр. 1.1.22/2019 – Надградња специјалног возила – 
самоподизач са монтажом (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за 
предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка 
Паланка, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима, 

 
Одговоре и појашњења на питања   

постављена од стране заинтересованих лица  
за поступак јавне набавке бр. 1.1.22/2019 – 

Надградња специјалног возила – самоподизач са монтажом 
 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 
одговор/појашњење на исто: 

Поштовани, на страни 6/42 тражите следеће “Уз понуду обавезно приложити сагласност 
произвођача постојећег подвоза да се монтира у складу са његовим упутствима (за 
пренамену возила).” 

Међутим на страни број 5/42 где наводите битне техничке карактеристике подвоза на које се 
врши монтажа надградње аутоподизача не наводите назив произвођача подвоза, марку, тип 
возила нити број шасије. 

Да би потенцијални понуђачи могли да обезбеде тражену сагласност произвоиђача 
постојећег подвоза потребни су сви напред наведени подаци: Назив произвођача подвоза, 
марка и тип возла, број шасије подвоза а било би пожељно да у оквиру конкурсне 
документације додате и копију саобраћајне дозволе и фотографију произвођачке плочице 
подвоза. 

Сматрамо да Наручилац мора конкурсну документацију изменити на начин што ће конкурсна 
документација бити допуњена следећим подацима: Назив произвођача подвоза, марка и 
тип возла, као и број шасије подвоза. Такође у конкурсној документацији треба додати и 
копију саобраћајне дозволе и фотографију произвођачке плочице подвоза. 
 
1. питање/захтев за појашњење: 
Да ли ће наручилац прихватити нашу сугестију и конкурсну документацију допунити 
траженим подацима како би сви потенцијални понуђачи могли да прибаве тражену 
сагласност. 
 



Одговор: 
Наручилац ће на основу постављеног питања извршити одговарајуће измене конкурсне 
документације. 
 
2. питање/захтев за појашњење: 
Добијање сагласности код појединих произвођача подвоза траје и до 15 дана, да ли ће 
наручилац продужити рок за достављање понуда за најмање 15 дана у противном сматрамо 
да наручилац треба да одустане од овог захтева. Овај захтев је већ садржан у захтеву на 
страни 5/42 где се тражи “Атест за возило са новом надградњом приликом испоруке” за чије је 
добијање потребна сагласност произвођача подвоза. 
 
Одговор: 
 
Наручилац ће на основу постављеног питања извршити одговарајуће измене конкурсне 
документације, које неће утицати на рокове за подношење понуда. 
 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму  наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 

 


