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Питање број 1.1:  

У Поглављу II "ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА", у делу " Врста 

добара, техничке карактеристике (спецификације), количина и опис добара", као и у Обрасцу 

структуре цене, у табели спецификације, на поз.5, захтеван је лежај "NU 2210E TVP2" 
 

Mеђутим, у делу "ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ" на стр.23 конкурсне документације, под тачком 

2.2, између осталог се захтева и следеће: "Цилиндрично-ваљкасти лежајеви треба да буду 

испоручени са месинганим кавезима". 
 

С обзиром да додатна ознака TVP2, наведена за цилиндрично-ваљкасти лежај на поз.5 у 

Техничкој спецификацији, представља кавез од полиамида, а да је у техничким условима 

захтевано да цилиндрично-ваљкасти лежајеви треба да буду испоручени са месинганим 

кавезима, нејасно је какав лежај је заиста захтеван на поз.5 - са полиамидим или месинганим 

кавезом. 
 

Молимо Наручиоца да конкурсну документацију усагласи за лежај на поз. 5 и да јасно и 

недвосмислено одреди захтев у погледу кавеза на поз.5, како би понуђачи могли да 

формирају прихватљиве понуде у погледу чл. 61 ЗЈН. 

 

Одговор број 1.1: 

Потребно је понудити лежај са полиамидним кавезом, сходно ознаки TVP2. 

 

Питање број 1.2:  

У Поглављу II "ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА", у делу " Рок за 

извршење добара", наводи се: "Рок испоруке не може бити дужи од 45 дана од дана 

издавања поруџбенице" 
 

Mеђутим, у тачки 8.2, "Захтев у погледу рока испоруке добара добара" наводи се: "Рок 

испоруке добара несме бити дужи од 20 дана од дана издавања поруџбенице". 

 



 

 

  

С обзиром да се захтев у погледу рока испоруке разликује у наведеним деловима конкурсне 

документације, нејасно је захтев валидан од наведених, па молимо Наручиоца да конкурсну 

документацију усагласи у погледу захтева за рок испоруке добара и да јасно и 

недвосмислено одреди максималан захтевани рок испоруке добара, како би понуђачи могли 

да формирају прихватљиве понуде у погледу чл.61 ЗЈН. 

 

Одговор број 1.2: 

Наручилац прихвата понуду упућену са роком испоруке, не дужим од 45 дана од дана 

издавања поруџбенице. 

 
Питање број 1.3:  

У тачки 10  "ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА", у 

подтачки 1), наводи се, између осталог следеће:  
Понуђач је дужан да у понуди достави : 

"Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу... 

Рок важења менице је минимум 90 дана од дана отварања понуда". 
  

У Моделу Меничног овлашћења, на стр.17/32, наводи се, између осталог и следеће: 

"Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. _____________, овлашћујемо „Инфраструктура 

железнице Србије“ а.д. Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ 

1.меница - 5% од вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ ________________ динара, 

у сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од предвиђеног 

рока важења понуде. 
 

Из наведеног се не може једнозначно одредити валидан рок важења менице, као захтеваног 

средства обезбеђења за озбиљност понуде, па молимо Наручиоца да усагласи захтеве у 

погледу рока важења менице за озбиљност понуде, у различитим (наведеним) деловиома 

конкурсне документације и јасно и једнозначно одреди валидан рок важења менице за 

озбиљност понуде и на тај начин конкурсну документацију сачини тако да понуђачи могу 

доставити прихватљиве понуде у складу са чл.61 ЗЈН. 

 

Одговор број 1.3: 

Рок важења менице је минимум 90 дана од дана отварања понуда.  

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.  

У самом меничном овлашћењу понуђач овлашћује Наручиоца да ће гаранција, у овом 

случају меница, за озбиљност понуде, важити минимално 90 дана од дана отварања понуда, и 

са роком важења 30 дана дуже од предвиђеног рока важења понуде.  
 

 

 
 

 

Комисија за јавну набавку 


