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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. 132/4, за 
поступак јавне набавке добара бр. 1.1.8/2020 – Комбинирка (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 добара бр. 1.1.8/2020 – Комбинирка  
 

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: 
 

У конкурској документацији на страни 5  у поглављу II – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА. Навели сте у тачки 2.  
Гарантни рок:  Минимално прихватљив гарантни рок је 12 месеци, рачунајући од дана испоруке. 
Такође у тачки 3. Рок  и место испоруке добара:  Рок испоруке: минимално прихватљив рок 
испоруке је 10 дана а максимално прихватљив рок испоруке је 30 дана од дана закључења уговора.  
Место испоруке: Возни парк наручиоца у Бачкој Паланци, на адреси индустријска зона бб. 
На страни 14 Тачка  9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ, навели сте под  9.2. Захтев у погледу 
рока и место испоруке  Рок испоруке: минимално прихватљив рок испоруке је 30 а максимално 
прихватљив рок испоруке је 60 дана од дана закључења уговора.  Место испоруке: Возни парк 
наручиоца у Бачкој Паланци, на адреси индустријска зона бб.  
9.3 Гарантни рок Минимално прихватљив гарантни рок је 24 месеца, рачунајући од дана испоруке. 
 
Препостављамо да је рок испоруке 60 дана, јер већи број понуђача не може да вам достави машину 
за 30 дана, тј. за тако кратко време. Произвођачима из Азије – Јапана, Кине, треба само за 
транспорт 35-40 дана, без урачунатог времена за производњу. Ваш наведени рок испоруке од 30 
дана елиминише већи број понуђача и могућност бољег избора, тј елиминише већи број понуда. 
Због веће конкурентности, већег броја понуђача, већим избором машина а самим тим ниже 



 

 

понуђене цене промените рок испоруке на 60 календарских дана јер ће те у том случају имати више 
квалитетнијих понуда што је и циљ јавне набавке. У супротном добићете понуде само Европских 
произвођача а прекоокеански произвођаћи неће имати довољно времена за испоруку 
 
Питање бр. 1: Молимо вас да нам појасните овај део конкурсне документације који је тачан рок 
испоруке и дужина гаранција.  
 
Одговор бр. 1: На основу постављеног питања комисија је утврдила техничку неусаглашеност, те ће 
на основу указаних навода извршити одговарајуће измене и допуне. 
 
  
 
 
 

 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 

 

 

 

 

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

  


