
 

ЈП,,Комуналац“ Димитровград 

ул.Балканска бр 30, Димитровград 

дана : 18.09.2018.год. 

дел.бр: 2091-7/18 

 

Премет: Одговор на питања 

у поступку јавне набавке бр.24Д/18 
 

Комисија ЈП ,,Комуналац“ Димитровград, образована за јавну набавку бр. 2Д/18-

Алати за машинску радионицу, у складу са чланом 63.ЗЈН („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15) доставља одговор на питања: 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац одговара на 

постављена питања примљена дана 17.09.2018. године, дел.бр. 2091-6/18 а поводом јавне 

набавке мале вредности  број 24Д/18 набавка добра – Алати за машинску радионицу 

 

ПИТАЊЕ: 

 

Питање 1. 

 Позиција 2 -Кљешта за кримповање се производе у опсегу од 4-16 мм
2 
или 6-70 мм

2.
 . 

У ком опсегу желите да Вам доставимо понуду. 

 

Питање 2. 

Позиција 67 –Дали је дозвољено понудити торбу за електро алат димензије 610 x 270 x 

400 мм 

Питање 3. 

Позиција 68 –Тражене димензије се не производе у водећим светским реномираним 

професионалним произвођача алата. Дали је могуће понудити ковани кључ. 

Питање 4. 

Позиција 90 –Дали је дозвољено понудити бушалицу 1500 W,енергије ударца 12,5 J 

,број удара до 2760 удара у минути реномираног проивођача Bosch. 

Питање 5. 

Позиција 90 –Дали је дозвољено понудити чекић за рушење номиналне снаге 1700 

W,енергије ударца 23 J,број ударца при номиналном обртају до 1700 обртаја, тежине 

11,4 kg реномираног проивођача Bosch. 

 

ОДГОВОРИ: 

 

 Одговор 1.  
          Наручилац ће прихватити сугестију потенцијалног понуђача те ће извршити измену 

конкурсне документације на стр. 16 позиција 2-Кљешта за кримповање у опсегу од 4-16 мм
2.

. 

Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога 

сачињава измену конкурсне документације за ЈН 24Д/18, коју ће објавити на Порталу јавних 

набавки и инернет страници Наручиоца www.komdmg.org.rs 



 

 

Одговор 2. 

           Наручилац ће прихватити одступање од тражених техничких карактеристика.   

Наручилац неће одбити понуду понуђача који понуди торбу са карактеристикама запремине 

не већим max. 30 l. без обзира на димензије торбе.Комисија наручиоца сматра да је питање 

потенцијалног понуђача оправдано, те стога сачињава измену конкурсне документације за ЈН 

24Д/18, коју ће објавити на Порталу јавних набавки и инернет страници Наручиоца 

www.komdmg.org.rs 

Одговор 3. 

         Наручилац ће прихватити сугестију  понуђача, и неће одбити понуду понуђача који 

понуди  ковани кључ гедоре шестоугаоне продужене 40 mm прихват 3/4. Комисија наручиоца 

сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога сачињава измену конкурсне 

документације за ЈН 24Д/18, коју ће објавити на Порталу јавних набавки и инернет страници 

Наручиоца www.komdmg.org.rs 

Одговор 4. 

Приликом дефинисања потреба, наручилац је дужан да обезбеди конкуренцију међу 

понуђачима, али то никако не значи да је наручилац дужан да услове за учешће у 

поступку и техничке спецификације дефинише на начин који омогућава сваком 

заинтересованом понуђачу да учествује у поступку за доделу уговора. Наручилац је у 

делу „Техничке карактеристике и квалитет добра“ дефинисао минималне и 

максималне захтеве. 

На основу горе наведеног, нисмо у могућности да прихвaтимо Ваш предлог и да 

извршимо промене, односно измену Конкурсне документације. Наручилац је овај 

технички захтев дефинисао према својим потребама и остаје при њему. 

Одговор 5. 

Техничке карактеристике које наручилац одређује у конкурсној документацији нису 

одређени само стандардима и прописима, већ и захтевима наручиоца, јер је наручилац 

дужан да у поступку јавне набавке прибави добра одговарајућег квалитета, који 

одговарају потребама наручиоца, водећи рачуна да они нису дискриминаторски. 

Наручилац је овај технички захтев дефинисао према својим потребама и остаје при 

њему. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            ЈП,,Комуналац,, Димитровград 

                                                                                                    Комисија за ЈН 24Д/18 

 

     

 

     


