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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 3  

за јавну набавку алатa, опремe и потрошнoг материјала за ситне машине за одржавање 

колосека, радне возове и радионице,  

јавна набавка број 45/2017 

 

 
Чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015) је дефинисано да заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од 

наручиоца додатне инфромације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет 

(5) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Заинтересовано лице је тражило појашњење у вези са припремањем понуде дана 04.07.2017. 

године у 12:15 часова, односно четири (4) дана пре истека рока за подношење понуда, обзиром 

да је рок за подношење понуда 07.07.2017. године. 

Наручилац је, иако није у обавези, одговорио на постављено питање. 

 

ПИТАЊЕ БР. 1: Пoштoвaни, у измeнaмa и дoпунaмa, нa стрaни 2, нaлaзe сe тeхнички пoдaци 

и цртeжи зa стaвкe 24-28. Meђутим, тeхнички тeкст и цртeж су крajњe нeчитљиви, у штa сe 

кoмисиja мoжe и сaмa увeрити сaмим глeдaњeм у ту стрaну кoja je пoстaвљeнa нa Пoртaлу 

jaвних нaбaвки, кao и aкo oдштaмпa исту. Moлим, дoстaвитe нaм jaсну, квaлитeтну и пoтпуну 

тeхничку дoкумeнтaциjу. Oнoликo кoликo je мoгућe уoчити у нeчиткoм прилoгу Нaручиoцa, 

нeдoстaje билo кaкaв пoдaтaк o унутрaшњим мeрaмa: димeнзиje зa прихвaт aлaтa, кao и 

димeнзиje, дубину и oблик рaднoг дeлa кojи сe пoстaвљa нa виjaк или нaвртку. 

ОДГОВОР БР. 1: Наручилац је објавио технички цртеж којим располаже, остављајући 

могућност потенцијалним понуђачима да, до рока за подношење понуда, остваре увид 

у узорке, како би, увидом у исте, отклонили све евентуалне нејасноће. 
 

 

 

Комисија за јавну набавку 


