
ОСНОВНА ШКОЛА  

„ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“ 

Ваљевски пут б.б. 

11507 Стублине 

Број: 605 

Датум: 03.07.2017. године 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

мале вредности радова – реновирање санитарних чворова за потребе Основне школе 
„Живојин Перић” из Стублина, ЈН бр. 1.3.1-3/17.  

 

Питање:  

 

Молимо вас да нам објасните из ког разлога захтевате да понуђач поседује следећи технички 

капацитет: 

-          Доставно возило са кипом носивости до 1 т     ..........................              1 ком 

-          Муљна или електрична пумпа .....................................................              1 ком 

-          Секачица за бетон .........................................................................             1 ком 

-          Пнеуматски или хидраулични компресор ...................................              1 ком 

 

Имајући у виду предмет јавне набавке, сматрамо да наведено није потребно, и да је чак 

неупотребљиво за конкретне радове који су наведени у предмеру радова. 

 

Те вас молимо да наведени услов измените и да га дефинишете у складу са чланом 76. став 

5. Закона о јавним набавкама, тј. да буде у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Такође, напомињемо да на порталу јавних набавки постоје 2 конкурсне документације, па се 

поставља питање која је важећа.“ 
 

Одговор:  

 
Услови техничког капацитета су наведени из разлога што нам је битно да  техничко решење 
при извођењу радова буде што ефикаснијe, као и квалитет истих. 
За све недоумице можете лично погледати школу, као што је наведено у конкурсној 
документацији. 
 
Што се тиче две конкурсне документације на Порталу јавних набавки, важеће су обе с 
обзиром на то да је исти документ у питању. Приликом објављивања конкурсне 
документације (документ под шифром 1535115) погрешно је на Порталу јавних набавки 
уписан наслов, врста предмета и предмет, те је из тог разлога наручилац поново објавио 
конкурсну документацију, са исправним насловом, врстом предмета и предметом на Порталу 
јавних набавки. Дакле, у питању је исти документ и под шифром 1535115 и под шифром 
1535140. 
 
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних 
набавки и сајту наручиоца. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


