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Број: 01-01-24/2019-9 

Датум: 30.08.2019. година 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА НАБАВКА КАМЕНА ЗА ОБЛАГАЊЕ ГРОБНИЦА 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“, ВРШАЦ 

БРОЈ 01-01-24/2019. 

ПРЕДМЕТ:Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку 

јавне набавке добара Набавке камена за облагање гробница за потребе ЈКП „Други октобар“, 

Вршац, редни број набавке 01-01-24/2019. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке добара Набавка камена за облагање гробница за возила за 

потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, редни број набавке 01-01-24/2019. обратило се дана 28.08.2019. 

Наручиоцу са захтевом заведеним под бројем 01-01-24/2019-8 путем електронске поште, за појашњењем 

у вези са припремањем понуде.  

 

Питање заинтересованог лица: 

 

Molim da nam kao potencijalnom ponuđaču odgovorite na sledeće pitanja: 

-Koja je procenjena vrednost javne nabavke? 

-Na koji način se dokazuje kvalitet materijala (granita) koji je predmet javne nabavke? 

-Da li se isporučuju table poliranog granita ili elementi sečeni na meru sa obrađenim vidnim kantovima? Ako se 

vrši obrada kantova, koji je tip obrade u pitanju? 

-Da li se prilikom isporuke vrši i montaža isporučenih elemenata? 

 

Одговор Наручиоца: 

 

        1 )У складу са чланом 61. ст. 2 ЗЈН. Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне 

набавке. 

        2) Ради правилног припремања понуде Наручилац врши измену Конкурсне документације на 

страни 4/42 и 5/42, у делу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ под насловом ТЕХНИЧКA 

СПЕЦИФИКАЦИЈА, додаје се: 

 Испуњеност захтеваних техничких карактеристика материјала понуђач доказује достављањем: 

Каталога произвођача (извод каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа),извода из 

каталога понуђених добра са видно означеним позицијама/редним бројем захтеваних добара које 

одговарају карактеристикама траженим Техничком спецификацијом. 

 

Уколико се из каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа),извода из 

каталога не могу видети захтевана добра са карактеристикама захтеваних Техничком спецификацијом, 

понуђач је у обавези да достави документ/изјаву, потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица 

произвођача у коме је наведено да понуђена добра поседују тражене карактеристике (уколико понуђач 
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није истовремено и произвођач добара која нуди), у супротном, уколико је понуђач истовремено и 

произвођач добара која нуди, изјаву о испуњености тражених карактеристика добра доставља на 

сопственом обрасцу, потписаном и печатираном од стране овлашћеног лица. 

Документација/Каталог/извод каталога,проспект, којом се доказује Техничка спецификација,понуђач  

може доставити на енглеском језику (чл. 18 ст. 1 и ст. 2 ЗЈН). 

Напомена: Понуђена добра морају бити без оштећења и производних недостатака и која испуњавају 

утврђене техничке услове. 

 

У вези са наведеном изменом Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације у свим 

деловима/Поглављима на које се измена односи и објавити пречишћени текст, у ком тексту ће видно 

обележити измене. 

        3) Испоручују се табле полираног гранита без обраде кантова. 

       4)  Не врши се монтажа испоручених елеманата приликом испоруке. 

 

Ради правилног припремања понуде Наручилац врши измену Конкурсне документације на страни 6/42 и 

7/42 и 8/42 у  Поглављу III/Конкурсне документације / УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА ,додатни услови и то додаје се: 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом. Испуњеност додатних услова 

понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели: 

Редни 

број 
ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

1 

Да понуђач у моменту подношења понуде 

располаже (у својини, по основу уговора о 

закупу, лизингу, пословно - техничкој сарадњи и 

сл.) са минимум: 

- 1 (једну) машину за сечење блока у 

плоче(машина „Multy Wire“) са 12 (дванаест) или 

више дијамантских сајли; 

- 1 (једну) машину за полирање плоча са 16 

(шеснаест) или више глава. 

ИЗЈАВА 

 (Образац 4/5. у поглављу V ове Конкурсне 

документације), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и 

дефинисане овом Конкурсном документацијом. 

 

 ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

2 

Да је Понуђач је у временском периоду од  

претходне 3 (три) године до дана објављивања 

Позива за подношење понуде на Порталу јавних 

набавки  Управе за јавне набавке, у уговореном 

року и квалитету, испоручивао добра која су 

предмет јавне набавке у вредности достављене 

понуде без ПДВ-а. 

ИЗЈАВА 

 (Образац 4/5. у поглављу V ове Конкурсне 

документације), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и 

дефинисане овом Конкурсном документацијом. 
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Услед Техничке грешке Наручилац врши измену Конкурсне документације на страни 13/42 у наслову 5) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ и то: 

ОПИС 

(према захтевима из Техничке 

спецификације) 

Јед. 

мере 

Оквирна 

количина 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

ПДВ 

у % 

Укупно цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5(4х3) 6 7(5+6) 

1 Гранит - Неро Импала дебљина 3 cm m2 300     

2 Гранит - Неро Импала дебљина 6 cm m2 30     

3 Гранит - Неро Импала дебљина 7 cm m2 30     

4 Гранит - G 603 дебљина 3 cm m2 30     

5 Гранит - G 603 дебљина 7 cm m2 10     

6 Гранит -G 664 дебљина  7cm m2 10     

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА    

 

УСЛОВИ ПОНУДЕ: 

Рок плаћања: 
Сукцесивно, уплатом на рачун у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 

исправног рачуна за сваку поједниначну испоруку. 

Рок важења понуде: _______ дана од дана отварања понуда (мин. 60 (шесдесет)дана). 

Рок испоруке: 

У року од ______ дана (макс. 7 (седам) дана) од дана пријема писменог захтева Наручиоца 

за сваку појединачну наруџбину. 

Испорука се врши у термину по договору Наручиоца и Добављача. 

Приликом сваке појединачне испоруке добара изабрани понуђач је у обавези да достави 

следећу документацију:  

Копија декларације понуђених добара (за сваку ставку) , на срспком језику; 

Место испоруке: 
F-co магацин Наручиоца, 26300 Вршац, Змај Јовина бб, код гробља. 

Квалитет: У складу са позитивноправним прописима, стандардима произвођача и захтевима из 

Техничке спецификације. 

Гаранција квалитета: 
У складу са захтевима из Техничке спецификације 

Гарантни рок: 
_______ месеци (мин. 12 (дванаест) месеци од појединачне испоруке). 

Напомена: 
Једнична цена је фиксна. 

 

У вези са наведеном изменом Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације у свим 

деловима/Поглављима на које се измена односи и објавити пречишћени текст, у ком тексту ће видно 

обележити измене. 
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Имајући у виду напред наведено, а ценећи да је Наручилац измену конкурусне документације објавио 

дана 30.08.2019. године, као и да је рок за подношење понуда - 13.09.2019. до 10.00 часова, Наручилац 

није имао обавезу да продужи рок за подношње понуда, будући да предметна измена није извршена 8 

(осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда. 

Наручилац напомиње да рок за подношење понуда остаје непромењен, 13.09.2019. до 10.00. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


