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Дана: 17.01.2018. године 

СОКОБАЊА 
                                               
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације 
за јавну набавку у поступку јавне набавке мале  вредности- Набавка  половног 
камиона ЈН бр. 2/18  
 
Дана 15.01.2018 године примили смо захтев  за додатне 
информације/појашњења у вези јавне набавке мале вредности- Набавка 
половног камиона,  ЈН бр. 2/18 у  оквиру којег су  постављена  следећа питања: 
 
,, У јавној набавци половног камиона бр. 2/18 у конкурсној документацији у делу 
техничке карактеристике дефинисали сте прецизне податке.  "  Највећа 
дозвољена маса  26000kg. Радна запремина 12000 cm3. Највећа нето снага 320 
kw"  
 На основу члана 10 о јавним набавкама наручилац је дужан да у поступку јавне 
набавке омогући  што је могуће већу конкуренцију, а посебно не може 
онемогућавати  било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке 
неоправданом употребом преговарачког поступка. Молим Вас да прецизно 
наведене ставке у делу техничка спецификација промените или нам одговорите 
која би била минимална дозвољена маса камиона, такође камион са 
запремином од тачно 12000 cm3 не постоји, тако да би и ту требало навести 
минималну и максималну кубикажу и такође за нето снагу у  kw потребно је 
навести минималну и максималну вредност. 
Такође је наведен : "рок испоруке 3 дана"  на овај начин сте онемогућили 
учешће већег броја понуђача у предметном поступку 2/18 јавне набавке. Молим 
Вас да повећате број дана испоруке како би омогућили већем броју понуђача да 
равноправно учествују у поступку јавне набавке.“ 
 
Комисија за јавну набавку је дана 17.01.2018. године, разматрала постављена 
питања и на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља 
додатне информације /појашњења, на постављена питања: 
 

1. Наручилац је навео на страни 4 техничке спецификације за половни 
камион у конкурсној документацији  где је дефинисао карактеристике 
возила које одговарају потребама Наручиоца.  
 

2. Рок испоруке од 3 дана не омогућава никог од Понуђача да учествује у 
поступку јавне набавке ако има возило на стању, те сматрамо да 
захтев за продужење рока испоруке је неоправдан. 
 
У конкретном случају не ради се о лоше  дефинисаним условима у 
конкурсној документацији, нити о намери наручиоца да онемогући 
било ког понуђача да учествује у равноправном поступку јавне 
набавке  већ о објективној потреби наручиоца. 
 
Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, 
биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца. 
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