
ЈП,,Комуналац“ Димитровград 
ул.Балканска бр 30, Димитровград 
дана : 05.12.2019.год. 
дел.бр: 2666-11/19 
 

Предмет: Одговор на питања 
у поступку јавне набавке бр.19Д/19 
 

Комисија ЈП ,,Комуналац“ Димитровград, образована за јавну набавку бр. 
19Д/19 Резервни делови за теретна, доставна возила и аутомобиле, 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 
постављено питање примљена дана 03.12.2019. године,  дел.бр. 2666-10/19 у 08:21сати а 
поводом јавне набавке у отвореном поступку број 19Д/19 набавка добра.  
ПИТАЊЕ: 

1. Молимо Вас да дефинишете каталошке бројеве за све тражене делове да неби 
долазило до забуне и испоруке погрешних делова.(на пример  под редним ставка 
2  је хладњак, на машини има више хладњака, ставка 22 -вијак , и тако даљ  

ОДГОВОР: 
  
 Одговор 1.  

Наручилац је изменио, допунио и продужио рок за достављање понуда за ЈН 
бр.19Д/19 дана 27.11.2019.године на Порталу УЈН и интернет страници предузећа.  

У изумени и допуни конкурсне документације је јасно дефинисано под  
ред.бр.2  хладњак климе, ред.бр.20 вијак за папучу ланца итд. 
Наручилац на исто постављено питање примљено дана 03.12.2019. год, даје 

следећи одговор.  
Наручилац не поседује каталог из којег би видео тачан каталошки број за 

наведене делове у техничкој спецификацији.  
У конкурсној документацији податак - број шасије и година производње радне 

машине, дати подаци су карактеристични, дефинисани само за ту радну машину, самим 
тим и довољни за припрему одговарајуће понуде.  

Зато је Наручилац у конкурсној документацији оставио простора да у техничкој 
спецификацији , страна 81, 82 понуђач треба да наведе (у обрасцу V  техничка 
спецификација табела I/I) у колони 3 - произвођача, ознаку производа, извод из 
каталога, а у колони 4 - земљу порекла производа, а све у интересу наручиоца да добије 
што већи број понуда. 

 
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.  

 Ово појешњење представаља саствани део конкурсне документације. 
Рок  за подношење понуда остаје исти : 09.12.2019.год.  до 12:00 часова 

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за поношење понуда 
,односно 09.12.2019.год. у 12:30 часова у просторијама ЈП,,Комуналац,, Димитровград. 

 

                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈН 19Д/19 




