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ПРЕДМЕТ: Одговор на питањe у  отвореном поступку  јавне набавке  добара: 

Потрошни материјал за машине за персонализацију и ковертирање картичних идентификационих 

докумената за потребе Министарства унутрашњих послова 

ЈН број  319/17 
 
  
 
 
На основу упућеног захтева, сходно члану  63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), достављамо вам тражено 
појашњење на следеће питање: 

 

 

ПИТАЊЕ бр.3:  
 

По колико тачно узорака треба доставити ЗА СВАКУ коверту за партију 2, набавка 319/17"? 

 

ОДГОВОР бр.3: 

 

Врста узорака коверата, коју понуђач треба да достави за партију 2 у количини од 500 комада, је 
Ц6/5 леви прозор. 

 

ПИТАЊЕ бр.4:  

 

1.       У конкурсној документацији за набавку 319/17, страна 18 није прецизиран рок испоруке, те 
Вас молимо да нам потврдите да је рок за предају понуде 13.март 2018. до 10 цасова, односно 
отварање истог дана у 13 цасова, како и стоји у позиву за набавку. 

 

2.       Друго, као додатни  услов за партију 1 и 2 тразите поседовање најмање једног возила са 
рампом за испоруку предметних добара регистровано на име фирме понуђача. С обзром да тражене 
количине нису превелике, конкретно за партију 2 и да је испорука сукцесивна на годишњем нивоу, 
сматрамо да је овај ислов непотребан јер поседујемо камион, палетаре и виљушкар, а за ту врсту 
испоруке, што је сасвим задовољавајуће. 

 



Пре свега  сматрамо да је наведени услов дискриминишући,  да нас елиминише као озбиљног 
понуђаца РОБЕ које тразите, а свакако смо у  могућности да Вам тражену робу испоручимо без 
проблема, и комплетно у нашој организацији. 

 

Самим тим затварате и Вама, као наручиоцу, могућност добијања више понуда за тражену набавку. 

ОДГОВОР бр.4: 

 

1)Рок за предају понуде је 13 март 2018. године до 10 часова,а   отварање понуда је истог дана 
у 13 часова, како и стоји у позиву за набавку.Конкурсна документација ће у том делу бити допуњена 
и измене исте ће бити објављене на Порталу јавних набавки, сајту МУП-а и Службеног гласника. 

 

2) Као додатни услов за партије 1 и 2 наручилац је захтевао поседовање најмање 1 (једног) возила са 
рампом за испоруку предеметних добара регистрованих на име фирме понуђача - односно на име 
даваоца лизинга/закуподавца, 

- Унутар организационе јединице Наручиоца који је крајњи корисник предметних добара поштује 
се строг распоред испоруке докумената за целу Србију јер  термин испоруке је утврђен на основу 
распореда курирских служби, и није га могуће кориговати, па је рок за истовар ограничен. 

- Крајњи корисник не поседује виљушкар за истовар - утовар палета којим би из товарног дела 
транспортног возила без рампе истоварили добра на тло, па је самим тим истовар отежан. 

- Динамика испоруке јесте сукцесивна, али у складу са динамиком коју наручилац одреди. 

Прихватањем оваквог захтева, потенцијални понуђачи теоретски и практично, добра могу да довезу 
камионом и/или на тракторској приколици (трактор је радна машина), додатно довезу виљушкар за 
истовар добара (виљушкар је такође радна машина). У таквој ситуацији морало би да се дефинишу 
карактеристике, димензије  и тип виљушкара како се не би остали понуђачи осетили 
дискриминисаним (чеони или бочни виљушкар, носивост, дужина виљушки итд). 

Чињеницом, да се од  понуђача тражи да је власник, корисник лизинга или закупац возила са 
рампом, испуњени су предуслови који понуђачима (произвођачима, увозницима, трговцима и 
препродавцима) дају једнаке услове. 

Услов да је понуђач власник односно корисник возила са рампом, сматрамо оправданим и не 
дискриминишућим из горе наведених разлога. 

 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 


