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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима
бр.1
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 10.07.2020.године,
у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку добара – опрема за угоститељство – ЈН МВ
18/2020, у оквиру кога је поставило следећа питања:
1.Добра под редним бројем 3. и 4. су описана у техничкој спецификацији са
оцеђивачем, на дужини 120цм.С обзиром да се бавимо производњом професионалних
судопера овим бисмо желели да вам укажемо да се професионалне судопере са
оцеђивачем израђују на минималној дужини од 140цм . С тим у вези , потребно ми је
додатно објашњење с Ваше стране за ове позиције, односно да ли је прихватљиво
понудити професионалне судопере без оцеђивача на дужини од 120цм или понудити
професионалну судоперу у свему према опису али на дужини 140цм или понудити добро
које ће апсолутно одговарати захтеваним карактеристикама у техничкој спецификацији
али са том изменом што неће бити у квалитету добра намењеног за професионалну
употребу. Питање има за циљ да Вам саветодавно укаже на евентуални пропуст у писању
спецификације који би за циљ имао само реализацију ове набавке у квалитету израде
који не одговара старндард Ваше установе.
2.У делу конкурсне документације у коме су дефинисана средства обезбеђења за
озбиљност понуде навели сте да је као додатни доказ уз меницу потребно доставити
оверену копију захтева за регистрацију меница од стране пословне банке. Како је овај
податак јавно доступан на сајту Народне банке Србије , ли је прихватљиво уз меницу
приложити извод о регистрацији менице који је јавно доступан на сајту Народне банке
Србије уместо захтеване копије захтева за регистрацију меница?
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:
1.За ставке 3. и 4. неопходно је понудити опрему по Техничкој спецификацији из
Конкурсне документације тј. судопере са оцеђивачем у дужини од 120 цм и према свим
осталим карактеристикама наведеним у Техничкој спецификацији.
2.С обзиром да је доказ да је меница регистрована јавно доступан података на
сајту НБС, прихватљиво је да се уз меницу приложи извод о регистрацији са сајта НБС –
Претрага регистра меница и овлшаћења.
Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне
документације.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs ,у року од 3 дана од дана
пријема захтева.
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