
 

ЈП,,Комуналац“ Димитровград 
ул.Балканска бр 30, Димитровград 
дана : 27.11.2020.год. 
дел.бр: 1203-7/20 
 

Предмет: Одговор на питања 
У поступку јавне набавке бр.17Д/20-Резервни делови за теретна, путничка и 

специјална возила. 
 

Комисија ЈП ,,Комуналац“ Димитровград, образована за јавну набавку бр. 
17Д/20 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 
постављена питања примљена дана 25.11.2020. године,  дел.бр. 1203-6/20 у 12:35сати а 
поводом јавне набавке у отвореном поступку број ЈН 17Д/20 набавка добра.  

 
ПИТАЊА: 

    1. Молимо Вас да појасните, односно измените додатне услове за партију I за коју 
тражите да је понуђач овлашћени продавац Dulevo резервних делова, у Републици 
Србији постоји само један овлашћени продавац ових делова, а он може учествовати 
само у једној заједничкој понуди, значи да сте потпуно елиминисали конкуретност 
јавне набавке. 

2.Моломо Вас да за следећа возила а) Peugeot b) Škoda Superb c) Škoda Fabia d) Škoda 
Roomster e) Mitsubishi Fuso Canter f) Ford Transit доставите комлетне податке о истим 
(тачан тип и ознака, тип и број мотора,снага мотора у kW годину производње, подаци 
са читача саобраћајне дозволе. 

3. За возило MB Axor појасните редни број: 56,57, 58 и 59 јер се исте по броју шасије 
немогу дефинисати нису део возила већ део надградње.За прецизну дефиницију 
потребне су каталошке ознаке произвођача надоградње. 

4.За возило MB 1823 такође појасните позиције под редним бројем 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 50, 51 i 52 јер се исте по броју шасије не могу дефинисати односе се на неку 
надоградњу, а оне могу бити различите, моломо Вас за прецзне каталошке ознаке ових 
позиција. 

ОДГОВОРИ: 

Одговор 1.          
Наручилац је у конкурсној документацији за Партија I тражи као додатни услов да  
је Понуђач овлашћени продавац Dulevo резервних делова, приложи овлашћење или 
документ  (копију важећег уговора, временску важећу изјаву да је понуђач једини који 
има право продаје резервних делова крајњим корисницима,  да једини може вршити 
замену резервних делова) од стране произвођача делова за чистилицу 
Dulevo.Наручилац не крши начела јавне набавке одређивањем додатних услова, 
примерено предмету који набавља,у циљу стварања већих предпоставки за доделу 
уговора са одређеним капацитетима за квалитетније извршење уговора. 



Комисија одређена за састављање техничке спецификације, након испитивања 
тржишта је утврдила да више потенцијалних понуђача могу да испуне услове 
предвиђене конкурсном документацијом, и то самостално, као група понуђача кроз 
заједничку понуду или понуду са подизвођачем. Према томе, овако дефинисани услови 
у конкурсној документација немају дискриминаторни карактер јер нису искључени сви 
они понуђачи који би могли да понуде конкурентне понуде,тако да потенцијалног 
понуђача не спречава да учествује у јавној набавци као група понуђача, кроз заједничку 
понуду или понуду са подизвођачем. 
Комисија сматрамо да је овако постављен захтев исправан и у духу Закона о јавним 
набавкама. 
 Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.  
 
 Одговор 2. У конкурсној документацији на стр. 8 Наручилац  је у напомени 
нагласио да не поседује каталоге из којеј би видео тачан каталошки број за наведене 
делове у техничкој спецификацији.  

Комисија сматра да су све вредности  податци - број шасије, број мотора и 
година производње ( образац V техничка спецификација табела I страна 12-35) у 
конкурсној документацији,  сасвим довољни  и јасни да не спречавају сваког 
потенцијалног понуђача  да учествује у јавној набавци. 

 
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 
Одговор 3. Наручилац не поседује каталоге што је нагласио и у конкурсној 
документацији. Зато је  техничкој спецификацији  (Образац V, табела I, техничка 
спецификација Партија  I) конкурсне документације, омогућио понуђачима да у 
понуди, попуњавањем образаца јасно формулишу елементе понуде , који наручуицу 
олакшавају да утврди шта тачно понуђач нуди тако што понуђачу омогућава да у 
обрасцу  упише  назив произвођача, ознаку производа, извод из каталога, земљу 
порекла производа .Тврдње да за прецизну дефиницију су потребне  тачне каталошке 
ознаке произвођача надоградње које наручилац не поседује, комисија сматра  је возило 
једна целина са мотором, шасојим и надградњом и да су податци - број шасије, број 
мотора и година производње довољни , пружајући могућност свим потенцијалним 
понуђачима да се пријаве на исту, то јест да поднесу понуду. 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
 
Одговор 4. Наручилац не поседује каталошке ознаке произвођача надоградње што је 
нагласио и у конкурсној документацији,  зато је у техничке спецификације  у обрсцу V, 
табела I, дао понуђачу да сам наведе производе који нуди (назив произвођача, ознаку 
производа, извод из каталога, земљу порекла производа) .Комисија сматра да су све 
вредности  податци - број шасије, број мотора и година производње у конкурсној 
документацији,  сасвим довољни  и да не спречавају сваког потенцијалног понуђача  да 
учествује у јавној набавци. 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

Ово појешњење представаља саствани део конкурсне документације. 

Рок  за подношење понуда је: 30.11.2020.год.  до 12:00 часова 
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за поношење понуда, 

односно 30.11.2020.год. у 12:30 часова у просторијама управе ЈП ,,Комуналац“ 
Балканска бр. 30, Димитровград. 

 

                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈН 17Д/20 


