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ПРЕДМЕТ: Одговор на Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, заинтересованих лица у  

                       вези јавне набавке бр. 92-36 ЈНМВ-Д-01/2019 

            

             

                Наручиоцу је од стране заинтересованог лица путем факса дана 15.01.2019.год. , достављен 

документ са следећим садржајем: 

 

„ –Питање: Да ли је прихватљиво да рок испоруке уместо 2(два) дана буде 10 (десет) дана од тренутка 

пријема захтева. 

Ово предлажемо јер је немогуће овај асортиман испоручити у року од 2 дана.  

-Питање за ст. 4 и ставку 17 

Ставили сте да ове производе производи фирма „Панпласт“. Провером смо утврдили да ова фирма више не 

постоји. 

Да ли је прихватљиво да се ови производи понуде од другог произвођача? 

-Питање за позицију 93. 

Која димензија куке је на мердевинама 36,50,80,120,150,или 200mm 

 

 

У складу са чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, наручилац објављује на Порталу јавних набавки 

и својој интернет страници www.jkpzelenilo.co.rs 

 

 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ 
 

1. Наручилац је предвидео као прихватљив, примерен рок за испоруку предметних добара, рок од 2 

(два) дана, узимајући у обзир врсту добара која су предмет набавке, непостојање специфичних 

особина које би захтевале додатно ангажовање потенцијалног понуђача да исте прибави, њихову 

распрострањеност на тржишту.  

Предметна набавка се спроводи кроз облик оквирног споразума, са оквирним количинама без 

обавезе наручиоца да исте и прибави у наведеним количинама. Наручилац  је навео у конкурсној 

документацији да се ради о сукцесивној испоруци и то по закључењу уговора или издавању 

наруџбенице, на писани захтев Наручиоца.  

2. У вези са позицијама под р.бр. 4. и 17. , прихватљива су добра другог другог произвођача, која су у 

класи производа назначеног произвођача.  

3. У вези позиције под р.бр. 93.   – димензија куке на мердевинама захтева носивост кофе од 15 lit.  

 

 

Контакт за додатне информације : Служба за јавне набавке тел.013/347-147 локал 108 или   

е-mail: javne.nabavke@jkpzelenilo.co.rs 

 

 

 

 

           Комисија за јавну набавку 

           бр. 92-36 ЈНМВ-Д-01/2019 


