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Наш знак: 1819/3-1      Пожаревац, 1. април 2019. године 
_________ / _____ 
Ваш знак: 
_________ / _____ 
  

 
У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: 
Правилник). 
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању поступка 
jaвне набавке, број 1819 од 12.3.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда 
1819/3 од 28.3.2019. године, објављеног дана 28.3.2019. године на порталу УЈН у складу са 
Чланом 55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у 
вези предметне јавне набавке: 
Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП ПП 1112/2019 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  
 

НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ 
ОРН: 44163000 
Партија I Набавка арматуре - секциона  
Партија II Набавка арматуре - ручне запорне и регулационе 
 

Достављен је Наручиоцу писани захтев дана 1.4.2019. године, заведен од стране 
Наручиоца са бројем 2322 путем електронске поште, којим Заинтересовано лице захтева 
додатно објашњења и одговор на следећа питања пренета у изворном облику, форми и 
дефиницији као и одговором од стране комисије; 
Питање/ неправилност 1. ''Vezano za Javnu nabavku br. 1112/2019 - Partija I - Nabavka armature -  
sekciona, molimo Vas za sledeće pojašnjenje: Na strani 26 konkursne dokumentacije u Modelu 
ugovora 1112/2019 u članu 3 je navedeno sledeće:“Члан 3. Добра која су предмет овог 
уговора испоручиваће се сукцесивно по динамици и потреби наручиоца.” 
S’ obzirom da je predmetna armatura stranog porekla (ne postoji domaći proizvođač) nije 
isplativo isporučivati u mnogo parcijalnih isporuka tj. uvoziti male količine zbog male 
vrednosti robe, velikih zavisnih troškova i troškova dodatnog ispitivanja koje je traženo u 
konkursnoj dokumentaciji.  
Molimo Vas da definišete način poručivanja tj. bar navedite iz koliko puta/porudžbenica ćete 
realizovati ugovor. Najjednostavnije i najisplativije je isporučiti robu odjednom, a i na taj 
način vi dobijate najniže cene.'' 
Одговор и појашњење на претходно постављено; Предметна добра се испоручују 
једнократно, по партијама. Наручилац је расписао предметну јавну набавку сходно својим 
потребама у складу са планом и програмом пословања. По окончању поступка јавне 
набавке и закључења уговора за сваку партију посебно, сачињава се динамика испоруке у 
складу са позицијама и условима понуде као и роковима на које се Понуђач обавезује датом 
понудом, поред једнаких осталих услова и роком за испоруку добара. Наручилац се 
руководио начелима јавних набавки, посебно економичношћу самог поступка не улазећи у 
пословну политику потенцијалних Понуђача.   

На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће 
заинтересованог лица, појашњење постаје саставни део раније  објављене конкурсне 
документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени. 
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Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне 
документације и померања рока за достављање понуда. 

 
 
 
 

 
           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

              ЈП '' ТОПЛИФИКАЦИЈА''  
ПОЖАРЕВАЦ 

    


