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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 

БРОЈ: Д01.01- 4571/6 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 96/18 (1.1.13) 

ДАТУМ: 18.07.2018. године  

ЛАЗАРЕВАЦ 

 

   

  ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  96/18(1.1.13) 

 

 

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 

68/15) и конкурсној документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну 

набавку  добара  -  Куповина уља и мазива ЈН бр.  96/18  (1.1.13). 

     

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 18.07.2018. године захтев за 

додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН 96/18 (1.1.13),  односно следећа питања: 

 

ПИТАЊА  И ОДГОВОРИ: 

ПИТАЊА (ЦИТИРАНА):   

1. „Да ли за позиције 1 и 4 предметне јавне набавке можемо у обзир узети контејнерска 

паковања 850/1?“ 

2. „Молимо да доставите више информација за позицију бр. 10 из табеле, попут стандарда или 

возила за које ће се користити уље за мењаче SAE 30.“ 

ОДГОВОРИ:   

1. Обзиром да су количине наведене у техничкој спецификацији оквирне, (како је и навдено у 

конкурсној документацији - у упутству понуђачима како да сачине понуду у тачки 9, у обрасцу 

понуде и обрасцу техничке спецификације) утврђене на основу потрошње из  протеклог 

периода и служе за добијање укупне упоредиве цене, која је неопходна за примену 

критеријума најнижа понуђена цена, за упоређивање (рангирање) приспелих понуда, стварне 

количине ће бити утврђене издатим налозима за набавку, а према потребама наручиоца. 

Стога, наручилац није у могућности да прихвати испоруку уља наведених на позицијама 1 и 4 

у техничкој спецификацији, у контејнерским паковањима 850/1, осим у конкретној ситуацији, 

тј. уколико би поручена количина за наведене ставке преко налога за набавку износила тачно 

850 литара за једну од ставки. Продавац са којим буде закључен уговор биће у обавези да за 

све поручене ставке испоручи тачно наведену количину у налогу за набавку, на основу којег 

се испорука врши. 

2. Уље за мењаче SAE 30 користи се за радне машине Caterpillar. 

 


