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Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 
 

Деловодни број:  014.2- 5468/2-1 

Датум: 26.07.2018. године 
 

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015), и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 014.2- 

5468/1, Комисија за јавну набавку је припремила: 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

ЈНОП 22/2018 – МАЗИВА 
 

Дана 24.07.2018. године примљен је допис путем електронске поште којим заинтересовано 

лице тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

добара – Мазива у отвореном поступку јавне набавке број 22/2018. 
 

Питање бр. 1 

Молим вас да дефинишете за које ћете производе тражити тј. захтевати  Апровеле и која одобрења 

се захтевају тј. од којег произвођача мотора тј. опреме, да би као понуђачи могли доставити 

понуду која неће бити оцењена као неприхватљива, у супротном мораћемо да тражимо заштиту 

као добављачи. 
 

Одговор на постављено питање бр. 1 

Наручилац је у делу 2.3) Конкурсне документације број 014.2- 5468/2 на страни 7/56 навео да може 

након отварања понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача да 

достави на увид потврде, одобрења од произвођача мотора или опреме (,,approval”) понуђених 

добара. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. У оквиру табеле у делу 2.1) Врста, техничке карактеристике  

(спецификација), у колони број 6 Стандард квалитета захтеван од стране Наручиоца Конкурсне 

документације број 014.2- 5468/2, Наручилац је за поједина добра навео која одобрења од 

произвођача мотора или опреме (approval) понуђена добра морају да имају. Уколико Наручилац 

буде захтевао да му се у складу са делом 2.3) Конкурсне документације број 014.2- 5468/2 доставе 

на увид потврде, одобрења од произвођача мотора или опреме (approval), потребно је доставити 

све  потврде, одобрења од произвођача мотора или опреме (approval) које су захтеване у оквиру 

табеле у делу 2.1) Врста, техничке карактеристике  (спецификација), у колони број 6 Стандард 

квалитета захтеван од стране Наручиоца Конкурсне документације број 014.2- 5468/2. 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/2012, 

14/2015, и 68/2015) Наручилац је дужан да одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници Наручиоца www.zelenilo.com. 

 
       Комисија за јавну набавку 


