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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде
Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра - Машина
за сечеое асфалта и бетпна редни брпј јавне набавке 1.1.48/2017, Наручилац у складу са чланпм
63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр.
Питаоа:
- Na osnovu člana 63. stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i
68/2015), a kao potencijalni ponuđači u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku mašine za
sečenje asfalta i betona broj JN 1.1.48/2017 upudujemo Vam sugestije na uočene nedostatke Vaše
konkursne dokumentacije.
- U specifikaciji mašine za sečenje asfalta i betona tražili ste rezervnu dijamantsku reznu ploču. Da li to
podrazumeva da vam treba isporučiti ukupno dve rezne ploče (jednu uz mašinu i jednu rezervnu) jer se
mašina uobičajeno isporučuje bez rezne ploče koja je potrošni material?
- U odgovoru na prethodno postavljeno pitanje nekog od potencijalnih ponuđača odgovorili da je
dijamantska rezna ploča namenjena za sečenje asfalta i betona. Postoje rezne ploče namenjena za asfalt,
za svež beton i za stari beton. Koja od navedenih vama treba?
Одгпвпри:
- Треба исппручити две дијамантске резне плпче за сечеое асфалта и старпг бетпна.
Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећим местима:
- На страни брпј 4 меоа се ппис у табели и у техничкпм ппису
- На страни брпј 20 меоа се ппис у табели
- На страни брпј 21 меоа се ппис у табели

1

Рпк за ппднпшеое и птвараое ппнуда се ппмера са 20.12.2017. на 22.12.2017. гпдине. Сат
пријема и птвараоа ппнуда су пстали исти.

Кпмисија за јавну набавку брпј 1.1.48/2017
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