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Одговор на питање понуђача 

 

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 40, „Производи за шивење“ 

 

 

За јавну набавку добара Д 40, „Производи за шивење“, приспела су следећа питања: 

 

Питања:  

1) У конкурсној документацији за ЈН Д 40, тражите да се доставе докази из члана 75, 76, ЗЈН, и ако је 

ово јавна набавка мале вредности. Веома је кратак период до отварања понуда (01.08.2014 год.) и 

питање је да ли ми можемо да стигнемо да подигнемо сва (свежа) уверења до тог времена. У МУП-

у се чека до 7 дана за уверење (нпр). 

 

У ЗЈН се наводи да Наручилац треба да води рачуна о трошковима којим излаже Понуђаче, 

нарочито када се ради о јавним набавкама мале вредности. Уверење из АПР-а треба да буде издато 

после објављивања тендера ! итд. 

 

Хтели смо да напоменемо, као потенционални озбиљни Понуђач, да је испуњење обавезних услова 

из члана 75, 76, могло да се покрије “Изјавом под моралном и материјалном одговорношћу” а 

Понуђач који добије Уговор, накнандно достави тражене доказе, као што је то уобичајено код 

набавки малих вредности.? 

 

2) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара : 

Ставка 2. – дугмад средња, ком. 1000, “ ПВЦ округло, пречника 1,7 цм. са четири рупице” 

 

Питање: Средње дугме, 1,7 цм. (за женске униформе и мантиле) је већином са две рупице. 

Да ли остајете при томе да буду четири рупице (мушка дугмад)? 

 

3) Ставка 5. “Платно бело за чаршафе”, 500 м. –Нисте навели које је површинске масе (тежине) јер је 

различит квалитет и цена за платно од 135-140 гр/м2 и  180 -185 гр/м2 (шифон). 

 

Питање: Које тежине је платно ? 

 

4) Ставка 6. “Платно бело,зелено памучно”, 500м.  

 

Питање: Да ли се тражи опет бело + зелено платно или је штампарска грешка и тражи се само 

зелено и у којој грамажи (тежини) ? 

 

5) Ставка 7. “фротирско платно за крпе за под.” – 300м. 

 

Питање: Које је површинске масе (тежине)? За под треба да буде фротир мин. тежине 320 гр/м2 или 

360 гр./м2. Да појасним, као квалитетнији пешкир за руке? 
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Одговори: 

1. Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива на основу 

члана 36. став 1. тачка 1. ЗЈН, па складу складу са тим није могуће мењати услове из првобитно 

спроведеног отвореног поступка јавне набавке. 

 

Начин доказивања обавезнеих услова из члана 75. ЗЈН је дефинисана у члану 77. ЗЈН и члану 22. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова.  

 

2. Дугмад требају да буду са четири рупице. 

 

3. Платно треба да буде тежине 185 гр/м
2
. 

 

4. Тражи се бело + зелено платно. 

 

5. Платно треба да буде тежине 360 гр/м
2
. 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 


