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Предмет: Појашњења са најавом измене конкурсне документације и новим роком за достављање 
понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Бела 

техника, 
 ЈН број 19/20 

 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/2015 и 68/2015), достављамо Вам питања понуђача са изменом конкурсне документације у 
отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Бела техника, ЈН 
број 19/20 
 
ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:  
 
На страни 8 став 9 захтевате Фрижидер велики - димензије 50x150x60, капацитет фрижидера 210л, 
замрзивача 40л , међутим на нашем тржишту комбиновани фрижидер са комором за замрзавањем -
доле-са захтеваним техничким карактеристикама-усаглашеним нема  ни са коришћењем дозвољеног 
одступања +/- 10% ? 
На страни 10 став 16 захтевате већи усисивач за усисавање прашине и воде, снага мотора 2200w, 
проток ваздуха 40л, усисна снага 420W, међутим и усисивач са постављеним техничким 
карактеристикама  на нашем тржишту нема то јест захтевано 2200W  а за усисавање прашине и 
ВОДЕ? 
На страни 11 став 21 захтевате замрзивач сандучар капацитет минимум 360л, са димензијама 
100x80x70 међутим и са коришћењем дозвољеног одступања +/- 10%  такав хоризонтални замрзивач 
нема на тржишту? 
 
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:   
Врши се измена конкурсне документације у делу који се односи на техничке карактеристике 
предметне набавке где стоји: 
 
-На страни 8 ставка 9,- Фрижидер велики димензије 50x150x60цм, капацитет фрижидера 210л 
замрзивач 40л, а треба да стоји: 
 капацитет фрижидера 205 л.капацитет замрзивача 68 л.Одступање + - 10% 
 
-На страни 10 ставка 16 - Усисивач већи за усисавање прашине и воде,снага мотора 2200w, проток 
ваздуха 40л, усисна снага 420 W, а треба да стоји: 
 снага мотора 2400w, запремина посуде за воду 8,5 л. Одступање + - 10% 
 
-На страни 11 ставка 21- Замрзивач сандучар, капацитет минимум 360л, димензије ШxВxД 
100X80X70, а треба да стоји 
 капацитет минимум 360л а димензије ШxВxД 128x85x70. Одступање + - 10% 
 
 
 



Узимајући у обзир садржину питања и примедби потенцијалних понуђача, наручилац овом 
приликом обавештава да је у току израда нове конкурсне докуметације са изменама у 
предметном поступку јавне набавке која ће бити накнадно објављена и на којој су понуђачи 
дужни да доставе своје понуде.  
 
Такође, наручилац ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда, у 
складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама.     
 
 
Због измене  конкурсне документације и објављивања нове наручилац ће продужити рок за 
доставу понуда до 10.08.2020. године до 10 часова, а отварање понуда ће се обавити 10.08.2020. 
године у 11 часова.  
 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
            


