
 

На основу члана 63.став3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 i 
68/2015) Комисија Наручиоца за јавну набавку бр. 52/2019 сачинила је  

Додатне информације бр. 4 

У вези са припремањем понуде  

За јавну набавку – Грађевински радови на санацији и адаптацији крова и унапређење енергетске 
ефикасности објекта средње школе „Младост“ у Петровцу на Млави , бр.јн 52/2019.   

 
 

Pitanja: 
Postovani, 
 
1. U vezi javne nabavke -Sanacija i adaptacija krova i unapredjenje energetske efikasnosti objekta 
srednje skole "Mladost"  u Petrovcu na Mlavi u pogledu tehnickog kapaciteta trazili ste izmedju 
ostalog-kran samomontazani  fm 8/25 nosivosti 2000 kg. Da li cete prihvatiti kran marke LIEBHER 27 
K, sledecih karakteristika :nosivost 800 kg na 30 m, 3000 kg na 10,2 m i visine dizanja tereta na 24 m? 
Podsecamo vas na clan 10  Zakona o javnim nabavkama gde je narucilac duzan da u postupku javne 
nabavke  omoguci sto je moguce vecu konkurenciju. Kroz prethodna pitanja zainteresovanih ponudjaca 
u vezi navedenog krana i vasih odgovora stice se drugaciji utisak, znamo koja je osnovna funkcija 
krana te ne mozete konkurenciju ogranicavati odredjivanjem uslova koji ce ucesnike onemoguciti da 
ucestvuju u ovom postupku javne nabavke i konkurenciju ogranciti, sto je u direktnoj suprotnosti sa 
jednim od osnovnih nacela javne nabavke. 
 
Odgovor: 
Prihvatiće se kran navedenih karakteristika i u tom pogledu će se izvršiti uskladjivanje konkursne 
dokumentacije.  
 
2. Drugo pitanje odnosi se na sredstva obezbedjenja u ovom postupku javne nabavke. Na strani 28 pod 
tackom 21 navodi se izmedju ostalog da ce ponuda ponudjaca biti odbijena ukoliko izmedju ostalog ne 
dostavi trazeno sredstvo finansijskog obezbedjenja. Molimo za pojasnjenje na koje sredstvo 
obezbedjenja se misli, da li za ozbiljnost ponude? Kroz konkursnu dokumentaciju nismo nasli ste se 
dostavlja kao sredstvo finansijskog obezbedjenja.  
 
Odgovor: 
Pri podnošenju ponuda nije potrebno da se dostavi nikakvo sredstvo obezbeđenja i u skladu sa tim 
izvršiće se ispravka  Konkursne dokumentacije.  Kada i koja sredstva obеzbeđenja se predaju 
predviđeno je Konkursnom dokumentacijom na strani  25. i 26.  i u članu 11. Modela Ugovora na strani 
43. 
   
Takodje pod tackom 21 u poslednjem pasusu stoji deo koji se odnosi na tehnicke specifikacije 
ponudjenih proizvoda sto je u koliziji sa vasim dodatnim pojasnjenjima od 29.08.2019-dod.inf.br.2 gde 
je navedeno da ne postoji obaveza za dostavljanje tehnickih listova, te molimo da se to izostavi iz 
konkursne dokumentacije kako kod ponudjaca ne bi izazivalo zabunu.  
 



Odgovor: 
Konkursnom dokumentacijom je bila predviđena obaveza da se izvrši uvid i u Projekat, te je ponuđač 
mogao da se upozna za materijalima koji su tim projektom definisani i koje mora da koristi. 
U cilju izbegavanja zabune kod ponuđača izvršiće se odgovarajuča ispravka konkursne dokumentacije.  
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


