
Јавна набавка добара – бр. 6/2018 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“ 

Апатин, Блок 112 

Број:  390/2018 

Дана, 09.07.2018. године 

     А п а т и н  

 

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

14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон), наручилац ПУ „Пчелица“ Апатин објављује 

 

ОДГОВОР 
 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА бр. 6/2018 – 

набавка, испорука  и монтажа апарата и друге опреме за домаћинство  

Додатне информације и појашњења 

 

 Потенцијални понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке добара бр. 

6/2018 дана 06.07.2018. године тражио додатне информације и појашњења (заведено под дел. бр. 386/2018), и то:  

 

 Питање 
 Na strani 21 konkursne dokumentacije u odeljku 9.7 Drugi zahtevi Naručioca navodi se da ponuđač mora  

 dostaviti katalog/prospect izdat od strne proizvođača za ponuđena dobra. 

 

Na strani 35, pozicija 23. Prskalica električna navodi se opis prskalice prema starom-nevažećem katalogu od 

pre nekoliko godina te s’toga nije moguće dokazati ispunjenost tehničkih karakteristika, već samo karakteristike prema 

važećem opisu i važećem katalogu. 

Naručilac se može uveriti u navedeno na sajtu proizvođača a naša pitanja glase: 

a) Da li je prihvatljivo ponuditi model sa maksimalnim viskozitetom 80 (DIN/sec)? 

b) Da li je prihvatljivo ponuditi model sa maksimalnim viskozitetom vode 250g/min? 

c) Molimo Vas da uklonite tehnički zahtev “dinamički pritisak maks. (bar): 160” jer se ne nalazi u važećem 

 katalogu koji izdaje proizvođač, već samo u starom – nevažećem, pa samim tim neće biti moguće realizovati javnu 

nabavku. 

d) Molimo Vas da uklonite tehnički zahtev “F7S” jer se ne nalazi u važećem katalogu koji izdaje 

 proizvođač, već samo u starom – nevažećem, pa samim tim neće biti moguće realizovati javnu nabavku. 

 

 ОДГОВОР  

а) Поред захтеваног из техничке спецификације прихватљив је и предложени  

б) Поред захтеваног из техничке спецификације прихватљив је и предложени  

ц) У случају да се захтевана техничка карактеристика не налази у каталогу /проспекту, изводу из 

каталога/проспекта, може се доставити изјава произвођача   

д) У случају да се захтевана техничка карактеристика не налази у каталогу /проспекту, изводу из 

каталога/проспекта, може се доставити изјава произвођача   

 
 

 

 

  Комисија за јавну набавку бр. 6/2018 


