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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-266/2017 

Број ЈН К 26/17 

Дана: 17.07.2017. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1  

      

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН К 26/17 – Партија 2 – Архивске полице и ормари, 

дана 13.07.2017. године, објављујемо одговор на наведенa питањe.  

Молим Вас да ми одговорите смисао дела текста тендерске документације на страни 72 

тачка 5 партија 2 која гласи: 

За партију 2 – 

  - Да је понуђач од 01.01.2014. године до дана објављивања позива за подношење 

понуде, испоручио добра – металне полице и ормари у укупној вредности од најмање 

5.000.000,00 дин.без ПДВ. 

-Потврде о испорученим добрима (Образац 10) овереним од стране наручиоца 

(потврда  обавезно треба да садржи: назив, седиште, матични број наручиоца, назив 

испоручених добара, број и датум   закљученог уговора на који се испорука добара 

односи, вредност испоручених добара без ПДВ, датум испоруке добара и потпис 

овлашћеног лица  и печат  наручиоца), 

     Питања: 

Питање 1:   

Да ли сматрате да је ово пресудно за квалитет опреме која је предмет испоруке? 

Одговор на Питање 1:  

Не сматрам да је пресудно, али је део конкурсне документације која треба да се 

приложи. 
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Питање 2:  

Да ли сматрате да неко ко је испоручивао опрему широм Србије и по иностранству 

треба да иде од странке до странке и прикуплја тражену документацију ? 

Одговор на Питање 2: 

Предузеће које је испоручивало робу широм Србије треба да за исто  има И доказ. 

Доказ је прописан тендерском документацијом. 

Питање 3: 

Да ли се упитате да ви тражите потврде за нешто што се испоручује а за то не 

поседујете техничу документацију? 

Одговор на Питање 3: 

Тражимо потврде за уговоре, не можемо да имамо документацију за производе које сте 

ви испоручивали. 

Питање 4: 

Зашто у тендерској документацији нисте тражили оригинал техничку документацију и 

технолошки поступак израде? 

Одговор на Питање 4: 

У тендеру смо дали опис конструкције И  врсту материјала од које треба да се изради 

полица.Такођер смо тражили И атест за носивост понуђених полица. 

Питање 5: 

Да ли наручилац  има потписан уговор о поверљивости података пре отварања 

тендерске документације пошто се ради о финасијским и материјалним податцима 

фирми наручиоца и добављча? 

Одговор на Питање 5: 

З конкурсној документацији под VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 

САЧИНЕ ПОНУДУ – у тачци 21. ПОВЕРЉИВОСТ стоји: 

„Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача 

треба да у горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 

 

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података 

из понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 

 

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.“ 

 Комисија за ЈН 
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