
 

Датум: 08.04.2020..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 1: 

 

Poštovani, 
 
Molimo Naručioca za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa nabavkom Kotrljajni ležajevi i semerinzi 
JN 1.1.6/2020 po slededim pitanjima: 
 

1. Dana 02.04.2020. Naručilac je na portalu UJN objavio Odgovore na pitanja zainteresovanog lica 
u postupku predmetne JN i Prvu izmenu KD. 
Ni u jednom od navedenih dokumenata Naručilac nije u potpunosti odgovorio na postavljeno 
pitanje u vezi sa zahtevanom dokumentacijom pri isporuci. 
Naime prvobitni uslov da se uz isporučenu robu treba dostaviti “atest – uverenje izdato od 
strane ovlašdene institucije" zahtevan je i u delu Tehničke specifikacije i u čl.9 Modela Ugovora a 
izmena je izvršena samo u Tehničkoj dokumentaciji i na taj način je KD učinjena neusaglašenom. 
 
Obzirom da su svi članovi Ugovora obavezujudi po potpisivanju Ugovora kao i da u istoj 
konkursnoj dokumentaciji ne mogu stajati različiti uslovi za isporuku, molimo Naručioca da uslov 
u čl.9 izmeni i usaglasi sa delom KD koji se odnosi na Tehničku specifikaciju tj da uslov “atest – 
uverenje izdato od strane ovlašdene institucije" zameni sa "Isporučilac se obavezuje da uz dobra 
dostavi dokumentaciju kojom se dokazuje ugovoreni kvalitet dobara, u skladu sa zahtevima 
Naručioca iz Tenderske dokumentacije i pozitivnim zakonskim propisima" kako je to naveo u 
delu Tehnička specifikacija u Prvoj izmeni KD. 
 

 

                             Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

енергије и флуида и пружање услуга 

ЕНЕРГЕТИКАКРАГУЈЕВАЦ 

34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4А 

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail:jnabavka@energetika-kragujevac.com 

PIB: 101576503;МБ: 17006100;Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка 
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Napominjemo Naručiocu da je prema ZJN, dužan da sve delove KD usaglasi međusobno i da 
omogudu ponuđačima dostavljanje prihvatljivih ponuda. 

 
2. U delu KD koji je odnosi na Tehničku specifikaciju Naručilac zahteva da se uz ponudu dostavi 

katalog ili izvod iz kataloga sa karateristikama ponuđenih prozvoda. 
Obzirom da se na slededim pozicijama traže NEstandardna dobra: 
 
Poz.14                   Labirintski prsten Ø47/Ø20x10 (CRTEŽ str.42) 
Poz.164                                Semering 203.6X254X19 
Poz.167                                Semering 222x254x12,7 

 
                kao i da se NEstandardni proizvodi ne nalaze u katalozima niti njihovim izvodima, da li je za 
Naručioca prihvatljivo da se za ove pozicije dostavi crtež ponuđenog  
                dobra (dobra nap oz.14 je čak i traženo tako što je Naručilac priložio crtež u KD)? 

 
Ukoliko nije molimo Naručioca da objasni razloge odbijanja i ujedno upozoravamo Naručioca da 
je prema ZJN dužan da pripremi KD tako da na osnovu nje ponuđači mogu da dostave 
prihvatljive ponude tj da KD ne može da sadrži nerealno zahteve. 

 
Na osnovu svega gore navedenog molimo Naručioca da: 
- Tehničku specifikaciju definiše jasno i nedvosmileno  
- Usaglasi sve delove KD međusobno 
- Tehničku specifikaciju formira u svemu u skladu kako ga ZJN obavezuje 
- Pripremi KD na način da Ponuđači mogu na osnovu nje da dostave prihvatljive ponude 
 
Molimo Naručioca da, u skladu sa ZJN, blagovremeno odgovori na postavljena pitanja, odgovor objavi na 
portalu UJN, izvrši odgovarajude izmene KD, istu definiše jasno i precizno u skladu sa ZJN, kako bi 
Ponuđači mogli da dostave prihvatljive ponude i objavi obaveštenje o istom na portalu UJN. 
 
Hvala Vam unapred na razumevanju i brzom odgovoru, u skladu sa ZJN. 

 

 

Одговор  1: 

1. Narudilac de izvršiti izmenu u članu 9 modela ugovora i usaglasiti sa tehničkom specifikacijom 
       2. Prihvatljivo je da se za nestandardne proizvode dostave crteži kao što je u samoj KD za poziciju 14. 

i urađeno. 

 

 

 

Овај документ је саставни конкурсне документације. 

 



Врши се измена конкурсне документације и продужеље рока за 

подношење понуда, нови рок за достављање и отварање понуда је 

15.04.2020 године до 12:00 односно 12:30. 

 

Комисија за јавну набавку број  1.1.6/2020 


