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        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-23-996/2017-IIIı-13 
 
Предмет:  Одговор на постављено питањe   у вези јавне набавке број 23/2017 – Унутрашње 
уређење Центра за рекреативну наставу у Тршићу 
 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 
ПИТАЊА:  
 

PITANJE BROJ 1, Nigde u dokumentaciji ne piše da je potrebno dostaviti katalog, a 
poslednjem odgovoru na pitanje potencijalnog ponuđača za Partiju 4 kažete da treba. 
 
Za partiju 1 postoje jasni crteži koje ste vi dostavili u dokumentaciji , tako da je za partiju 
1 dovoljna samo izjava na memorandumu ponuđača da ispunjavamo  sve vaše zahteve 
 

PITANJE BROJ 2, U dokumentaciji nudite mogućnost da ponuđač može zahtevati avans 
u visini 50%, a u ugovoru u članu gde se pominje plaćanje ta varijanta ne postoji molimo 
vas da izmenite model ugovora  u članu koji se odnosi na plćanje. 

 
            PITANJE BROJ 3, Hladna kuhinja, pozicija 3. Rashladni sto 
            Jedna od traženih karakteristika glasi “motor na levoj strani ispod motora”. Verujemo da     
je u pitanju štmaparska greška ali vas molimo da izmenite dokumentaciju kako bi katalozi 
ponuđača bili ispravni i validni a vaša javna nabavka realizovana. 
 
 
            PITANJE BROJ 4, Priprema povrća, pozicija 1. Stalaža 
            Jedna od traženih karakteristika glasi “sa punim kolicima”. Verujemo da je u pitanju 
štmaparska greška ali vas molimo da izmenite dokumentaciju kako bi katalozi ponuđača bili 
ispravni i validni a vaša javna nabavka realizovana. 
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              PITANJE BROJ 5, Priprema povrća, pozicija 6. Sterilizator noževa 
              Da li su prihvatljive dimenzije 41-43x16x61cm? 
 
 
              PITANJE BROJ 6, Priprema povrća, pozicija 14. Rashladni sto 
              Jedna od traženih karakteristika glasi “motor na desnoj strani ispod motora”. Verujemo 
da je u pitanju štmaparska greška ali vas molimo da izmenite dokumentaciju kako bi katalozi 
ponuđača bili ispravni i validni a vaša javna nabavka realizovana. 
 
 
 
 
 
ОДГОВОРИ: 
 
1. Može se dostaviti katalog ali nije obavezujuće. 
 
2. Ponuđač može zahtevati avans u visini 50%, o čemu će se sačiniti aneks ugovora. 
 
3. Briše se “motor na levoj strani ispod motora” (greška tehničke prirode). 
 
4. Briše se “sa punim kolicima” (greška tehničke prirode). 
 
5. Pored tražene  prihvata se i zahtevana. 
 
6. Briše se “motor na desnoj strani ispod motora” (greška tehničke prirode). 
 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2017. 
       

                                      
                                                         
Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                          

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


