
 

Датум: 27.03.2020..године 

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 понуда у поступку јавне набавке мале вредности „КОТРЉАЈНИ ЛЕЖАЈЕВИ И 

СЕМЕРИНЗИ “ 1.1.6/2020, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, 

објављује одговор. 

 

 

 

Питање: 

 

Poštovani, 
U pojašnjenju za poziciju 199 naručilac tvrdi „naziv je dovoljan tehnički opis" što je zaključio na osnovu 
toga što je proizvod ranije nabavio na osnovu naziva. Naručilac zahteva od ponuđača da dostave izvod iz 
kataloga za konkretan proizvod pa nije jasno na osnovu čega će u fazi stručne ocene upoređivati ponude 
sa tehničkom specifikacijom ako nema podatke o proizvodu koji nabavlja. 

ZJN u Članu 61. Stav 1 propisuje:"Naručilac je dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da 
ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu." U stavu 4 tačka 5) istog člana ZJN 
propisuje da konkursna dokumentacija između ostalog mora da sadrži:"5) vrstu, tehničke 
karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara". 

U k.d. za poziciju 199 nema ni opisa ni tehničkih karakteristika. Iz naziva SEMERING W BASF 
85X140X12/10 NBR možemo da utvrdimo samo vrstu materijala. U okviru standarda DIN 3760 semering 
može biti tip A, B, C, AUP, BUP, CUP, kasetni, rasečeni... Iz samog naziva se ne može nesumnjivo utvrditi 
da li je kućište prekriveno gumom i u kojoj meri, koliko ima zaptivnih usana, da li ima dodatni zaštitnik 
od prašine, da li ima dodatna ojačanja ili bilo koju posebnost u odnosu na standardne semeringe a koja 
bi mogla biti posledica zahteva na konkretnom mestu ugradnje. To je posebno važno jer naručilac uz 
nabavku  standardizovanih dobara na 198 pozicija na jednoj poziciji nabavlja specifičan rezervni deo koji 
je nazvao semering. Da taj semering spada u grupu standardizovanih proizvoda naručilac ne bi imao 
potrebu da naglašava da je u pitanju rezervni deo konkretne sprave. 

Upozoravamo naručioca da je dužan da postupi u skladu sa odredbama člana 61 ZJN i da objavi sve bitne 
tehničke karakteristike proizvoda na poziciji 199, na osnovu kojih je moguće pripremiti odgovarajuću i 
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prihvatljivu ponudu. Ukoliko to iz nekog razloga nije u mogućnosti naručilac nabavku dobra na poziciji 
199 može sprovestu u nekoj drugoj vrsti postupka ili direktno od proizvođača opreme. 

 

Одговор: 

Katalog iz koga smo izvadili podatke o semeringu 



 



 



 



 



Овај документ је саставни конкурсне документације. 

 

Не врши се измена конкурсне документације ни продужеље рока за 

подношење понуда. 

Комисија за јавну набавку број  1.1.6/2020 


