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ПИТАЊЕИОДГОВОР
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ФОРМИРАЊЕ (ПОСТАВЉАЊЕ) ПАРКОВА ЗА ПСЕ НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА
ЈН К 44/19
Комисија за јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављено питање
од 19.04.2019. године благовремено даје следећи одговор:
Naručilac u Tehničkojspecifikaciji/Obrascu strukture cene navodi:
1. Pod tačkom 3.2 za lokaciju 1 Dudova Šuma i za lokaciju 2 Prozivka, da treba „Izvršiti transport i
montažu metalne pocinkovane kapije u zelenoj boji visine od 150 do 180 cm, širine minimalno 100
cm.“;
2. Pod tačkom 3.3 za lokaciju 1 Dudova Šuma i za lokaciju 2 Prozivka, da kanta za pseći izmet treba da
bude
„Izrađena
od
metala,
pocinkovana
i
ofarbana.“;
3.Pod tačkama 3.4, 3.5, 3.10, 3.11 za lokaciju 1 Dudova Šuma i 3.5, 3.6, 3.11, 3.12 za lokaciju 2
Prozivka „Izrađena od ofarbanih pocinkovanih čeličnih cevi dimenzija prečnika min. 60 mm i 40 mm,
ili okruglog preseka prečnika minimalno 30 mm, debljina metala min. 2 mm. sa plastičnim čepovima
na završetku istih, na krajevima popunjena blažujkom, debljine 18 mm pričvršćenu trouglastim
flahovima
u
sva
četiri
ćoška,
sa
torban
šarafom.“
4.Pod tačkama 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 za lokaciju 1 Dudova Šuma i tačkama 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 za lokaciju 2
Prozivka „Podkonstrukcija izrađena od ofarbanih čeličnih profila/cevi dimenzija min. 20 mm h 40 mm
ili okruglog preseka prečnika minimalno 30 mm, debljina metala min. 2 mm. Noseći stubovi izrađeni
od ofarbanih čeličnih profila/cevi četvrtastog preseka dimenzija minimalno 20 mm, h 40 mm, ili
okruglog preseka prečnika minimalno 30 mm, debljina metala min. 2 mm.“
Питање 1:
Да ли капија мора бити и поцинкована и фарбана или може бити поцинкована или фарбана ?
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Одговор на Питање 1:
Капија треба бити фарбана, што ће се прецизније дефинисати изменом конкурсне
документације.

Питање 2:
Да ли канте псећи измет мора бити и поцинкована и фарбана или може бити поцинкована или
фарбана ?
Одговор на Питање 2:
Канта за псећи измет може бити поцинкована или фарбана, што ће се прецизније дефинисати
изменом конкурсне документације.

Питање 3:
Да ли справе под тачкама 3.4, 3.5, 3.10, 3.11 за локацију 1 Дудова шума и 3.5, 3.6, 3.11, 3.12 за
локацију 2 Прозивка морају да буду израђене од „офарбаних поцинкованих челичних цеви“ или
од „офарбаних или поцинкованих челичних цеви“?
Одговор на Питање 3:
Справе под тачкама 3.4, 3.5, 3.10, 3.11 за локацију 1 Дудова Шума и 3.5, 3.6, 3.11, 3.12 за
локацију 2 Прозивка могу да буду израђене од офарбаних или оцинкованих челичних цеви што
ће се прецизније дефинисати изменом конкурсне документације.

Питање 4:
Да ли подконструкција за справе пењалице може да буде израђена од дрвених греда уместо од
челичних цеви.
Одговор на Питање 4:
Подконструкција за справе пењалице треба да буде израђена од дрвених греда, што ће се
дефинисати изменом конкурсне документације
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Питање 5:
Под тачкама 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 за локацију 1 Дудова Шума и тачкама 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 за локацију 2
Прозивка не наводе се димензије тражених реквизита/справа па би текст требало допунити како
би било прецизнији.
Одговор на Питање 5:
Потенцијални понуђач је изнео тачну примедбу, због чега ћемо извршити измену конкурсне
документације на начин се наведу димензије предметних реквизита. Уједно се захваљујемо
потенцијалном понуђачу на изнетој примедби.
Како одговор садржи измену конкурсне документације, Наручилац ће у што краћем
року извршити измену Конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.

Комисија за ЈН
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