
                                        
 

 

 

    

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 

СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 

Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-2-11/2018-4 

Дана: 04.10.2018. године 

С у б о т и ц а 

   

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-2-11/2018 

 

Поштовани,  

 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 

заинтересованог понуђача у поступку јавне набавке мале вредности добара „Новогодишње и 

Божићно украшавање града” број јавне набавке II-404-2-11/2018 

 

 

1. Питање: 

 

        У Конкурсној документацији се тражи да понуђач поседује минимално једно возило за превоз 
терета. Када би сви морали да поседују теретно возило, чему би служиле транспортне фирме. Закон 

допушта да се користе и изнајмљена возила, што треба унети као могућност у документацију. 

  

                

    1.  Одговор: 

 

      У Конкурсној документацији су јасно дефинисани Додатни услови на странама 13/35 и 15/35 уз  

напомену 

„У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) испуњеност услова утврђених Конкурсном документацијом, осим 

услова из тачке 4. из Упутства како се доказује испуњеност услова утврђених конкурсном 

документацијом, понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу којом потврђује да испуњава услове и иста је саставни део ове 

Конкурсне документације.“ 

 

 

2. Питање: 

 

       Мислимо да је због учешћа понуђача из удаљених крајева Србије потребно померити време отварања 

на 11 часова. 

           

       2. Одговор: 

Рок за подношење понуде је 08.10.2018. године до 9
 00

 часова. 

Рокови који се у поступку ове јавне набавке рачунају од дана када је позив за 

достављање понуда објављен на Порталу јавних набавки, дан објављивања се не рачуна у рок, 

већ се за почетак рока узима следећи наредни дан од дана објављивања.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 

до 08.10.2018. године до 9
 00

 часова без обзира на начин достављања. 

 Јавно отварање понуда одржаће се 08.10.2018. године у просторијама „Јавно предузеће 

за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, 24 000 Суботица, 

Трг републике 16, са почетком у 10
00

 часова. 



         

    

Вашу понуду у сваком случају можете послати поштом и она може стићи благовремено 

до назначеног датума и сата. 

 

 

3. Питање: 

 

Предмет набавке под редним бројем 8 „Светлећа лопта са ЛЕД изворима“ је необично објашњена. 
Лопта може имати само једну димензију пречника, овде се спомињу 3 димензије 80х103х80 цм. 

Можете ли објавити скицу траженог предмета или каталошку фотографију. 

 

       3. Одговор: 

 

       Каталог  „МК  ILLUMINATION“ назив „State of the art“ 142. страна. Адреса: www.mk-

illumination.com a кугла треба да буде одговарајућа и минимално истог квалитета али тачно 

назначених димензија и тежине 

80 x  103 x 80 cm, максималне тежине 6kg , напон напајања 36 Vdc, електричне снаге 15W. 

 

4. Питање: 

 

       На основу члана 72 ЗЈН, став 1 каже се „Наручилац не може да користи нити да се позива на 

техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене 

производње, извора или градње“. Уколико радите тендер на основу каталога МК Илуминатион, онда 

морате ставити „одговарајуће“ и процентуална одступања. 

 

      4. Одговор: 

 

Карактеристике свих добара су јасно и прецизно описане у делу ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА на страни 29/35, 30/35. Наручилац је одабир украса радио према каталогу 

фирме  „МК  ILLUMINATION“. Пошто је експлататација наведених украса у  спољашњим 

зимским условима, прихватамо понуде свих понуђача минимално истог квалитета, који 

имају сертификат за ИП 67. Наручилац је навео  каталог, који је јавно доступан на интернету  

да би олакшао понуђачима припрему одговарајуће понуде а да се при томе нигде стриктно не 

наводи да се тражи једино производ одређеног произвођача.  

 

            Комисија 

 

       __________________ 

 

 

 


