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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

   По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези са 

припремањем  понуде у  поступку јавне набавке мале вредности  „ САВИЈАЊЕ ЦЕВИ И 

ИЗРАДА РАЧВИ И ЛУКОВА „ број 1.2.2/2019 “ , Наручилац у складу са чланом 63. Закона о 

јавним набавкама, објављује одговор. 

 

Питање: 

      Poštovani,  

 

Molimo Vas za dodatnim informacijama: 

 

1. Obrazac br.1-Tehnička specifikacija  

Stav 1 ...... Detalji izrade (dimenzije , materijal) biće definisan zahtevom koji dostavlja 

Naručilac“ 

Pitanje: Na koje dimenzije i na koji materijal se odnosi navedeno obzirom da je u datoj 

dokumentaciji dat materijal i dimenzije ? 

Stav 3. „ Pri isporuči dostaviti  - garanciju na izvršene usluge“ 

Pitanje: Na koju garanciju se odnosi obzirom da će biti više isporuka a i sama garancija 

definisana je ugovorom ? 

2. Može li da konkuriše i firma koja nije u sistemu PDV a postoji mogućnost i isporuka pozicija 

sa nabavkom materijala. Ako može ponuđač koji nije u sistemu PDV, dali može Ponuđač 

ukupnu nabavnu cenu fakturisati bez PDV? 

3. Da li može da se da ponuda bez savijanja pozicije br.3-fi 60,.3x 3,6 mm i da li može da se 

poz 9 – fi 70x4 mm isporuči iz 2 dela  i Vi da izvršite spajanje ? 

4. Pitanje:  Da li je za učešće u JN dovoljan potpisan, popunjen i overen obrazac br.2 a 

navedenu dokaze u tač. 1,2 i 3 po izboru naknadno dostaviti na uvid?.  
 

Одговор: 
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1. а) Materijal i dimenzije se odnosi na izradu pojedinih savijanja cevi koja nisu obuhvadena 
tehničkom dokumentacijom u ponudi. Ukoliko se javi potreba za tim savijanjima podrazumeva 
se da uz njih ide i tehnička dokumentacija, eventualno uzorak cevi.  
b) Misli se na svaku isporuku savijenih cevi posebno. Potrebno je da postoji garancija prilikom 
svake isporuke traženih savijenih cevi. 

2. Može konkurisati firma  koja nije u sisitemu PDV-a 
3. Na Vaše postavljeno 3. Pitanje naš odgovor je poštovati tehničku dokumentaciju. Naravno 

ukoliko je neophodna ikakva dodatna konsultacija prilikom savijanja stojimo Vam na 
raspolaganju. 

4. Za učešde u JN dovoljno je dostaviti popunjen i potpisan Obrazac 2 – Izjavu ponuđača o 
ispunjavanju obaveznih uslova iz čl. 75 zakona 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

Не врши се измена и допуна конкурсне документације као ни продужење 

рока за подношење понуда . 

 

Комисија за јавну набавку број  1.2.2/2019  


