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ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ДОБАРА : МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ,БРОЈ НАБАВКЕ 

Д-18/13 

 

1. Питање:  
Да ли нам можете појаснити како да сачинимо упоредиву и исправну понуду, а везано 

за следеће артикле  које сте приказали као узорке,  за које се мора понудути и 

доставити, узорак одговарајућих техничких карактеристика и истих димензија као 

изложени или ће понуда бити одбијена као неисправна: 

 

-Узорак под редним бројем 250- Једноручна зидна фонтана од нерђајућег ћелика са  

ручним потисним вентилом за пијење воде са прикључком за водоводну мрежу дим. не 

мањих од x-171 Р-425,5 mm. На  новом ,неупотребљеном узорку не постоји никаква 

декларација, а димензије узорака немају везе са траженим димензијама у опису 

артикла, да ли прецизније можете да нам дате техничке податке за приказану фонтану 

или што би било још прецизније произвођача исте, да би понуђени узорак у свему 

одговарао изложеним? 

     
Одговор:   За наведени узорак под редним бројем 250 - Једноручна зидна фонтана од 

нерђајућег ћелика са ручним потисним вентилом за пијење воде... – наведена позиција  

додатно објашњена  у извршеним изменама конкурсне документације које су 

20.01.2014.године постављене на Портал јавних набавки и на интернет страици 

наручиоца.  

2. Питање:  Исто питање је и под редним бројем 122 и 123 флуо светиљке. 

 

Одговор: За обе светиљке-позиције  под редним бројем 122 и 123 еквивалент 

произвођача је Intra lighting.   

 

3.Питање: Мишљења смо да да би предмет јавне набавке (материјал за одржавање 

објеката и опреме) од укупно 394 ставки, требао бти разврстан по партијама......“ 

 

Одговор: Предметна јавна набавка је обликована по партијама, а ваша сугестија о 

другачијем обликовању предметне набавке  не предствља, у  смислу члана 63,став 2 

Закона о јавним набавкама, захтев  за додатним информацијама  или појашњењима у 

вези са припремањем понуде ,  те ,сагласно томе, иста  није предмет обавезе  наручиоца 

у смислу члана 63,став 3 Закона о јавним набавкама. 

 

 

 


