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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-501/19-015/4 

Датум: 27.05.2019. године 

П о ж а р е в а ц    

 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 26/2019 

(1.1.27 у Плану јавних набавки) 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у отвореном поступку 

јавне набавке добара, број ЈН ОП 26/2019 (1.1.27 у Плану јавних набавки) - Ватрогасно 

спасилачка аутоцистерна – ВАТ С-2 9000 10/3000, ОРН 34144210 – Ватрогасна возила, 

доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 23.05.2019. године у 13,46 часова. 

Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

 

У вези јавне набавке ЈН ОП 26/2019 (Ватрогасно спасилачка аутоцистерна ВАТ С-2 9000 

10/3000) имамо да Вам поставимо следећа питања: 

  

Питање бр. 1: 
У делу II (Прилози и образци), на страни 34/56, у одељку Образац бр. 11 (Образац понуде), 

стоји следеће: „Понуђач нуди возило следећих техничких карактеристика: 1 Ново возило – 

Ватрогасно спасилачка аутоцистерна, снаге мотора од минимум 230 kW, произведено у 2018. 

години – 1 комад, по цени од ______ динара без ПДВ-а." Сматрамо да је изузетно тешко било 

ком понуђачу да понуди возило произведено у 2018. години (ако га већ није произвео), а када 

се узме у обзир да је поступак предметне јавне набавке покренут у 2019. години, као и да је 

максимални рок испоруке возила 9 месеци од дана закључења Уговора, што само по себи 

оставља могућност да возило буде произведено и у 2020. години.  

У вези наведеног постављамо следеће питање: Да ли постоји могућност да се измени 

конкурсна документација тако да се дозволи да понуђачи могу да понуде возило 

произведено у 2019. или 2020. години? 
  

Питање бр. 2: 
У делу III (Техничка спецификација добара, Образац бр. 17), на страни 49/56, у одељку „4) 

ПОГОН", захтева се конфигурација погона 4х2. У вези овог захтева дана 20.05.2019. године 

добили сте питање од заинтересованог лица у којем Вас исто моли следеће: „да измените 

техничке захтеве за подвоз (шасију), тако да захтевана конфигурација погона буде „6х2/6х4" 

односно „минимум 4х2", или да смањите захтевану запремину резервоара за воду на 6.000 

литара." У одговору на постављено питање навели сте, између осталог, и следеће: „Наручилац 

је приликом сачињавања конкурсне документације за набавку ватрогасно спасилачке 

аутоцистерне ВАТ С-2 9000 10/3000, а полазећи првенствено од својих потреба и захтева, 

извршио претходно испитивање тржишта, и утврдио да постоје шасије које могу да задовоље 

бруто тежину поменутог возила."  

У вези наведеног постављамо следеће питање: На коју бруто тежину поменутог возила сте 

мислили у свом Одговору заинтересованом лицу? 
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У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац доставља следеће одговоре: 

   

ОДГОВОР 1: 

Наручилац прихвата изнете сугестије заинтересованог понуђача у погледу Питања бр. 1, те ће 

из тог разлога изменити конкурсну документацију у делу који се односи на годину производње 

Ватрогасно спасилачке аутоцистерне. 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију на страни 34. – Образац бр.11 (Образац 

понуде) и на страни 48. –Техничка спецификација, тако да се уместо 2018.године, као година 

производње новог возила - Ватрогасно спасилачке аутоцистерне, захтева  да буде произведено 

у 2019. или 2020.години.   

 

 

ОДГОВОР 2: 

Конкурсном документацијом, на страни 48-Техничка спецификација наведено је, између 

осталог и следеће: 

„Усклађеност изабраног подвоска са решењем надградње за смештај наведене 

опреме потребно је дати у форми идејног решења уз понуду. 

Идејно решење потребно је да садржи све погледе и пресеке возила, материјал и начин 

монтирања надгрaдње“. 

 

Наручилац није навео никакву одређену бруто тежину возила из разлога што је то предмет 

идејног решења који су понуђачи у обавези да доставе уз понуду, а којим ће изабрани подвозак 

морати да ускладе са решењем надградње тако да се, поред свих осталих захтева, испуне и 

захтеви у погледу бруто тежине возила.  

 

 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

