
 

Република Србија 

„Градска стамбена агенција“ Чачак 

Комисија за јавне набавке 

Број: 01/Д-2017 

18.12.2017.год. 

ЧАЧАК 

 

Предмет: Одговор на постављенa питањa  

у поступку јавне набавке број 01/Д-2017 
 

               Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављенa 

питањa потецијалних понуђача за јавну набавку Набавка осталог материјала за 

остале намене (уређење фасада у екстра зони града Чачка – набавка материјала), 

достављамо следећe одговорe:  
 

 

Питање 1: 

  

-Ne postoje kriterijumi na osnovu kojih će te utvrditi da li su vam  ponuđeni 

proizvodi kvaliteta ekvivalentnog MAXIMINIM proizvodima!  
 

Na osnovu sadašnje dokumentacije to nije moguće utvrditi. Opis proizvoda iz predmera i 

predračuna koji ste stavili u konkursnu dokumentaciju je opšti opis proizvoda proizvođača 

MAXIMA, ali niste stavili tehničke karakteristike koje treba da ispunjava proizvod drugog 

proizvođača. Sa ovim opisom ostavljate mogućnost zloupotrebama drugih ponuđača koji će 

Vam ponuditi proizvode lošijeg kvalitete , a koje Vi nećete moći da odbijete jer niste 

precizirali u dokumentaciji.  

Takođe treba da obavežete ponuđače da ako nude proizvode drugih proizvođača dostave 

tehničku dokumentaciju kojom će dokazati da je kvalitet ekvivalentan MAXIMINIM 

proizvodima tj. da ispunjavaju tražene tehničke karakteristike. Proizvođači koji ne dostave 

tehničku dokumentaciju su u obavezi da isporuče proizvode od traženog proizvođača. 

 

Одговор:  

 Наручилац ће дати одговор на постављена питања кроз измену конкурсне 

документације. 

 

 

Питање 2: 

 

-Takođe Vam predlažemo da izbacite predmer i predračun iz konkursne 

dokumentacije , a da unesete obrazac Struktura cene! 

 

Одговор:  

 Наручилац ће дати одговор на постављена питања кроз измену конкурсне 

документације. 
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Питање 3: 

 

 

Da li umesto potvrde možemo da dostavimo kopije ugovora iz razloga što načelnici 

Kazneno popravnih zavoda nisu raspoloženi da izdaju potvrde. 

 

Одговор: 

 

Као доказ може се доставити и копија окончане ситуације или било који други доказ 

који на несумњив начин показује да је достављени уговор реализован. 

 

Питање 4: 

Da li se radi o jednoj isporuci kompletnog materijala s obzirom da se pravi zapisnik o 

prijemu robe? 

 

Одговор:  

Дa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Служба за јавне набавке 

                                                                                                  Бранкица Јелић 


