
 
 
Број: 01-01-21/2017-13 

07.07.2017. године 

ВРШАЦ 

 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

  ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 

поступку јавне набавке добара: Набавка пнеуматика за возила за потребе ЈКП Други октобар Вршац 

Стевана Немање 26, редни број набавке 01-01-21/2017. 

 

I. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Водомера и материјала за сервисирање водомера за потребе 

ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке  01-01-21/2017, обратило Наручиоцу са 

захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-01-21/2017-7, од 05.07.2017.  

 

Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 

  
Питања: 
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Одговори: 

Питање 1. -  Наручилац сматра да је услов да су тржени пнеуматици произведени у 2017 апсолутно реалан, 

имајући у виду да је већ седми месец календарске године,  тако да остаје при свом захтеву из техничке 

спецификације. 

Питање 2. -Тражена димензија пнеуматика се односи на компресор покретни. 

Питање 3,8,10,12,13 – Наручилац остаје при димензијама захтеваним техничком спецификацијом, јер те 

димензије одговарају потребама Наручиоца, а доступне су на тржишту. 

Питање 4,5 – Наручилац је провером утврдио да су ознаке добре, пнеуматици су намењени за виљушкар. 

Питање 6 – Да, то је пнеуматик чија је намена за возила која се користе у прехрамбеној индустрији. 

Питање 7 – У питању је пнеуматик ознаке  10.00-15, намењено је за возило цистерна “Мајевица” 

Питање 9 – Ови пнеуматицису намењени за приколицу. 

Питање 11 – Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, све измене биће видно обележене. 

Питање 14.- Тражена гума је намењена за приколицу. 

 
II. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Водомера и материјала за сервисирање водомера за потребе 

ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке  01-01-21/2017, обратило Наручиоцу са 

захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-01-21/2017-8, од 06.07.2017.  

 
Питањe заинтересованог лица и одговор Комисије: 
  
Питањe: 

 
 
Одговор: 
Наручилац врши измену конкурсне документације проузроковане техничком грешком на страни 43/47 у 

делу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, под насловом Захтев у погледу 

гарантног рока 11.4.: тако да уместо: 

Партија 1 - Гаранција за квалитет испорученихдобара је минимум 36 месеци од дана сваке поједниначне 

испоруке. 

Партија 2 - Гаранција за квалитет испорученихдобара је минимум 12 месеци од дана сваке поједниначне 

испоруке. 

Сада гласи: 

Партија 1 - Гаранција за квалитет испоручених добара је минимум 24 месеци од дана сваке поједниначне 

испоруке. 



Партија 2 - Гаранција за квалитет испоручених добара је минимум 24 месеци од дана сваке поједниначне 

испоруке. 

Партија 3 - Гаранција за квалитет испоручених добара је минимум 24 месеци од дана сваке поједниначне 

испоруке. 

III.  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Водомера и материјала за сервисирање водомера за потребе 

ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке  01-01-21/2017, обратило Наручиоцу са 

захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-01-21/2017-9, од 06.07.2017.  

 
Питањe заинтересованог лица и одговор Комисије: 

  

Питањe: 

Molim vas za pojasnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 01-01-21/2017 

U tabeli – opis predmeta nabake – partija 2          

Za poziciju 19   guma 315/70 R22.5 nista naveli da li je rec o vodecoj ili pogon gumi 

Одговор: 

Реч је о погонској гуми. Све унутрашње гуме у техничкој спецификацији  носе префикс “унутрашња”. 

 

IV.  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Водомера и материјала за сервисирање водомера за потребе 

ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке  01-01-21/2017, обратило Наручиоцу са 

захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-01-21/2017-10, од 06.07.2017.  

 
Питањe заинтересованог лица и одговор Комисије: 

  

Питањe: 

Molim vas za pojasnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 01-01-21/2017 

U tabeli – opis predmeta nabake – partija 2          

Pozicija 47   pojas za gumu 12 R25 – prema nasim saznanjima ovakav pojas ne postoji, mozda 15 R25 

Pozicija 315-80-22.5 da li je rec o pogonskoj ili vodecoj gumi? 

Одговор: 

1.Предметни појас који је Наручилац захтевао техничком спецификацијом може се наћи у званичном 

каталогу произвођача “Trayal”. 

2. За позицију 49, у Партији 2 (315-80-22.5) – у питању је погонска гума. 

V. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Водомера и материјала за сервисирање водомера за потребе 

ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке  01-01-21/2017, обратило Наручиоцу са 

захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-01-21/2017-11, од 06.07.2017.  

 
Питањe заинтересованог лица и одговор Комисије: 
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Питањe: 

Na poziciji br. 47 smatramo da je došlo do greške u nazivu jer pojas 12 R20 ne postoji. 

Na poziciji br. 49 – da li je u pitanju linijska ili pogonska guma? 

Одговор: 

1.Предметни појас који је Наручилац захтевао техничком спецификацијом може се наћи у званичном 

каталогу произвођача “Trayal”. 

2. За позицију 49, у Партији 2 (315-80-22.5) – у питању је погонска гума. 

 

VI. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Водомера и материјала за сервисирање водомера за потребе 

ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке  01-01-21/2017, обратило Наручиоцу са 

захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 01-01-21/2017-12, од 06.07.2017.  

 
 

Питањa заинтересованог лица и одговори Комисије: 

  

Питањa: 

Molim pojašnjenje  i korekciju konkursne dokumentacije za sledeće pozicije pneumatika: 

19. Da li je u pitanju linijska ili pogonska guma? 

39. Za spoljnu gumu dimenzije 12 R22.5 koja je tubeless – nije potrebna unutrašnja guma niti se takva proizvodi. 

41. Za spoljnu gumu 10.5-18 koja sa proizvodi u tubeless verziji takođe nije potrebna  unutrašnja guma niti se takva 

proizvodi. 

42. Za spoljnu gumu dimenzije 8.5 R17.5 koja se proizvodi u tubeless verziji takođe nije potrebna unutrašnja guma 

niti se takva proizvodi. 

Одговор: 

1.За позицију 19 у питању је погонска гума. 

2. Наручилац је за пнеуматике на позицији 39, позицији 25 и 26 тражио радијалне и линијске пнеуматике за 

које је потребна унутрашња гума која се може наћи у званичним каталозима произвођача - („KAMA“; 

„KABAT“....) 

3. За ставку 41. Наручиоцу је  потребна унутрашња гума за погонски пнеуматик, димензија 10.5-18, која се 

може наћи у званичном каталогу произвођача -(„KABAT“) 

4. Наручилац је за пнеуматике на позицији 42, позицији 33 и 34 тражио радијалне и линијске пнеуматике за 

које је потребна унутрашња гума која се може наћи у званичним каталозима произвођача - („KAMA“; 

„KABAT“....) 

 

 



У вези са наведеним појашњењима у тачкама I и II, Наручилац ће извршити изменe Конкурсне 

документације (у свим њеним Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће 

пречишћени текст, у којем ће измене бити видно обележене. 

 

Будући да се измена конкурусне докуметације врши 8 или мање дана пре истека за подношење понуда, 

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је до 14.07.2017. до 09:30 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 14.07.2017.у 10:00 часова. 

 

Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

14.07.2017. године. 

 

 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 


