
                                        
 

 
 

    
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 
Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-2-12/2019-11 
Дана: 09.10.2019. године 
С у б о т и ц а 
   
ПРЕДМЕТ:  3. Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-2-12/2019 

 
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-404-2-12/2019 
 
1. Питање: 
 1. Сматрамо да у техничкој спецификацији треба да стоји обавезно дозвољено одступање од 
спецификације произвођача чији каталог је коришћен за израду спецификације, како у 
димензијама тако и у снази означеној у ватима.  
За Органик кугле сте дозволили одступање од ± 10% а за украс „ Зимски сјај“ сте оставили 
фиксне димензије иако у саставу имају управо те кугле и од њихове ширине зависи и ширина 
целокупног мотива. Значи тражимо да за све димензије и снагу сваког мотива дозволите 
одступање од тих ± 10% што је у складу са законом.  
 
1. Одговор: 
Димензије и квалитет украса су прецизно дефинисане Техничком спецификацијом и 
прилозима у Конкурсној документацији. 
 
2. Питање: 
2. Понављамо захтев да се понуђачу који добије испоруку предметних добара дозволи 
посебном напоменом, да у записнику и фактури стави своје ознаке предметних добара, 
материјал конструкције и димензије и снагу у складу са описом производа напоменом број 2 
измењене конкурсне документације и дозвољеним одступањима уз наравно захтевану заштиту 
од ИП67 .  
 
2: Одговор: 
Понуђач који добије испоруку предметних добара може у записнику и фактури да стави своје 
ознаке предметних добара, материјал конструкције и димензије и снагу у складу са описом 
производа, напоменом број 2 измењене конкурсне документације и дозвољеним одступањима 
уз наравно захтевану заштиту од ИП67 и у загради упише називе из Техничке спецификације 
због повезаности понуде са захтевима Наручиоца. 
 
3. Питање 
3. Понуђачима из удаљених места у Србији треба много сати проведених у путу да би стигли 
на отварање понуда, што је њихово законско право. Они нису равноправно третирани са 
понуђачима из Суботице, зато сматрамо да је време отварања понуда у 10 часова 
дискриминаторско и да треба да буде иза 12 часова, тако да у радно време могу поћи из својих 
места да би стигли на отварање као и понуђачи из Суботице. У том смислу и време предаје 
понуда уобичајено је да буде 15-30 минута пре отварања понуда. Надамо се да ћете у сврху 
веће конкурентности што сте законом обавезни, променити то време. 
 
 



         

    

3. Одговор: 
Рок за подношење понуде је 11.10.2019. 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 11.10.2019. године до 9 00 часова без обзира на начин достављања. 

 Јавно отварање понуда одржаће се 11.10.2019. године у просторијама „Јавно предузеће 
за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, 24 000 Суботица, 
Трг републике 16, са почетком у 1000 часова. 

Вашу понуду у сваком случају можете послати поштом и она може стићи благовремено 
до назначеног датума и сата. 

 
 
 

 
 Комисија 
 
 ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


