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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, 

СА ПОНОВНИМ ОТВАРАЊЕМ КОНКУРЕНЦИЈЕ: 
ПП АПАРАТИ, JH број 70/19 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац одговара на питања и врши измену конкурсне документације 
у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума, са поновним 
отварањем конкуренције: ПП АПАРАТИ, ЈН 70/19, на начин како следи: 
 

ПИТАЊЕ 1: 
„На страни 6 конкурсне документације захтевате да се у образац који се доставља у оквиру понуде за ЈН 
70/19 упише произвођач и модел тражених апарата.  
Да ли је дозвољено да се упише више потенцијалних модела и произвођача, собзиром да ће се 
конкретне понуде бити достављане по упућеном захтеву и у том моменту ће понуђач знати који модел 
и од ког произвођача нуди у зависности од ситуације на тржишту? 
 

ОДГОВОР 1: 
Дозвољено је да се упише више потенцијалних модела и произвођача ПП апарата за гашење пожара, 
ако исти одговарају стандардима захтеваним конкурсном документацијом. 
  
ПИТАЊЕ 2: 
„На страни 7 конкурсне документације стоји да понуђач достави:  
„одговарајућу техничку документацију са сликом (каталози, проспекти, декларације и слично, на 
српском језику или преведене на српски језик, ако је понуђени производ иностраног произвођача), на 
којима ће бити обележени производи и њихове карактеристике. 
Доказ: 
За понуђен а добра потребно је доставити детаљну техничку спецификацију са сликом у виду 
каталога, проспекта, декларације и слично на српском језику или преведене на српски језик, ако је 
понуђен и производ иностраног произвођача“ 
Да ли се овај доказ доставља приликом достављања понуда по ЈН 70/19 или приликом достављања 
понуда по упућеном захтеву, што је такође у логичкој вези са претхидним питањем ( да ли може да се 
достеви за више модела и произвођача у случају да се подноси уз понуду по ЈН или се односи на 
конкретан модел и произођача те се подноси приликом понуде по упућеном захтеву).“ 
 

ОДГОВОР 2: 
Понуђач је у обавези да за све тражене карактеристике из прилога III конкурсне документације уз 
понуду достави одговарајућу техничку документацију са сликом (каталози, проспекти, декларације и 
слично, на српском језику или преведене на српски језик, ако је понуђени производ иностраног 
произвођача), на којима ће бити обележени производи и њихове карактеристике. 
Захтевана техничка документација (врста и тип производа са сликом из каталога) се доставља 
приликом достављања понуда по ЈН 70/19, како би наручилац приликом оцене понуда утврдио да 
понуђена добра одговарају захтеваним техничким карактеристикама. 
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ИЗМЕНА 1: 
На страни 7 Конкурсне документације – Поглавље III -  ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА; 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, МЕСТО; РОК, ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ, испод табеларног 
приказа спецификације предметних добара и „Напомена: понуђачи су у обавези да попуне колону 
произвођач/модел“ (страна 6 конкурсне документације) 
ДОДАЈЕ СЕ: 
„НАПОМЕНА: У изузетном случају, ако се након закључења оквирног споразума јавни потреба за 
сродним добрима која нису наведена у техничкој спецификацији, наручилац ће позвати све добављаче 
са којима је закључио оквирни спороразум да доставе понуду за трежена добра и доставити детаљну 
техничку спецификацију добара за којима се указала потреба, а потом применом критеријуна најниже 
понуђене цене издати наруџбеницу/појединачни уговор добављачу који је понудио најнижу цену.“ 
 
ИЗМЕНА 2:  
На страни 28 Конкурсне документације – Поглавље VI  -  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ; 5) ОПИС 
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ,  
УМЕСТО:  
„Напомена: У случају да се у току реализације наруџбенице укаже потреба за сродним добрима која нису  наведена у 
техничкој спецификацији Наручиоца, односно понуди Добављача, Добављач је у обавези да достави важећи ценовник и 
по добијеном писменом налогу Наручиоца, изврши набавку тражених добара.“  
ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
„НАПОМЕНА: У изузетном случају, ако се након закључења оквирног споразума јавни потреба за 
сродним добрима која нису наведена у техничкој спецификацији, наручилац ће позвати све добављаче 
са којима је закључио оквирни споразум да доставе понуду за трежена добра и доставити детаљну 
техничку спецификацију добара за којима се указала потреба, а потом применом критеријуна најниже 
понуђене цене издати наруџбеницу/појединачни уговор добављачу који је понудио најнижу цену.“ 
 
У прилогу достављамо нове странице конкурсне документације број 7 и 28. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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НАПОМЕНА: У изузетном случају, ако се након закључења оквирног споразума јавни потреба за 
сродним добрима која нису наведена у техничкој спецификацији, наручилац ће позвати све добављаче 
са којима је закључио оквирни спороразум да доставе понуду за трежена добра и доставити детаљну 
техничку спецификацију добара за којима се указала потреба, а потом применом критеријуна најниже 
понуђене цене издати наруџбеницу/појединачни уговор добављачу који је понудио најнижу цену. 
 
ПОСЕБАН ЗАХТЕВ ОД КОЈЕГ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 
Понуђач је у обавези да за све тражене карактеристике из прилога III конкурсне документације уз понуду 
достави одговарајућу техничку документацију са сликом (каталози, проспекти, декларације и слично, на 
српском језику или преведене на српски језик, ако је понуђени производ иностраног произвођача), на 
којима ће бити обележени производи и њихове карактеристике. 
Доказ: За понуђена добра потребно је доставити детаљну техничку спецификацију са сликом, у виду 
каталога, проспекта, декларације и слично, на српском језику или преведене на српски језик, ако је 
понуђени производ иностраног произвођача. 
 
Посебна напомена:  
1. Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке достави техничке карактеристике и упутство за 
употребу и скалидиштење. 
2. Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке достави Исправу о усаглашености од стране 
Министарства привреде – Сектора за квалитет и безбедност производа (Модел изјаве у прилогу XV 
конкурсне документације). 
 

РОК ИСПОРУКЕ: Тачан рок ће бити дефинисан у спецификацији добара која је саставни део позива 
за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, 
када се укаже потреба за предметним добрима). 
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:  По захтеву и потребама Министарства унутрашњих послова. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Магацин Министарства унутрашњих послова у Београду. 
ГАРАНТНИ РОК НА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА: Минимум 24 месеца од дана испоруке.  
 
 Место и датум                                     Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2019. године                            ____________________________ 
                                    (потпис овлашћеног лица) 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

ПП АПАРАТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБЈЕКАТА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА/ИЗДАВАЊЕ НАРУЏБЕНИЦЕ: Најнижа 

понуђена цена; 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: __________ дана од дана отварања понуде (Минимум 90 дана од 
дана отварања понуде. Попуњава понуђач који нуди дужи рок важења понуде од 90 дана од дана 
отварања понуде). 

РОК ИСПОРУКЕ: Тачан рок ће бити дефинисан у спецификацији добара која је саставни део 
позива за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио 
оквирни споразум, када се укаже потреба за предметним добрима). 

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:  По захтеву и потребама Министарства унутрашњих послова. 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ: Магацин Министарства унутрашњих послова у Београду. 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року до 45 дана  од  дана  испостављених  и  обострано  
оверених рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС“, број 113/17) рачунајући од дана уредно примљеног 
рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: Цена фиксна у динарима до окончања уговора. 

ГАРАНТНИ РОК НА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА: ________  месеци од дана испоруке добара 
(Гарантни рок на испоручена добра је минимум 24 месеца од дана испоруке. Уколико понуђач 
понуди гарантни рок краћи од 24 месеца, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити 
узета у разматрање. Попуњава понуђач који нуди гарантни рок дужи од 24 месеца од дана 
испоруке добара). 

 
_____________ % ( унети висину процента који ће поверити подизвођачу) 
 
________________________________ (унети део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 
 
 

 

Место и датум: _________________________             Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                    _____________________________ 

 
Напомена: У изузетном случају, ако се након закључења оквирног споразума јавни потреба за 
сродним добрима која нису наведена у техничкој спецификацији, наручилац ће позвати све 
добављаче са којима је закључио оквирни спороразум да доставе понуду за трежена добра и 
доставити детаљну техничку спецификацију добара за којима се указала потреба, а потом 
применом критеријума најниже понуђене цене издати наруџбеницу/појединачни уговор 
добављачу који је понудио најнижу цену. 
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