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Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

јавну набавку добара – Специјално возило за пражњење и чишћење канализационих система 

„Canal jet“. 

 

Потенцијални понуђач у поступку јавне набавке велике вредности, добро, специјално возило за 

пражњење и чишћење канализационих система „Canal Јet-а“, постави је следећа питања: 

 

Питање број 1. 

Потенцијални понуђач је упутио захтев наручиоцу да се на страни 8. конкурсне документације, а у 

вези потврда и овлашћења које је потребно доставити и којима се доказује квалитет понуђеног 

добра, измени 7. пасус који гласи „уколико је понуђач истовремено и произвођач надградње, исти 

нема обавезу достављања напред наведених потврда или овлашћења која се односе на исту, већ 

својство произвођача надградње са карактеристикама наведеним у конкурсној документацији 

доказује својом изјавом, под материјалном и кривичном одговорношћу сачињеној на 

меморандуму предузећа“, а све у циљу повећања конкурентности међу понуђачима и добијања већег 

броја понуда за предметну набавку? 

 

Одговор број 1. 

Стручне службе предузећа разматрајући могућност измене конкурсне документације у напред 

наведеном делу одлучиле су да се на страни 8. конкурсне документације измени 7. који сада гласи: 

„Уколико је понуђач истовремено и произвођач „Canal Јet-а“, исти нема обавезу достављања 

напред наведених потврда или овлашћења која се односе на шасију и надградњу, већ својство 

произвођача „Canal Јet-а“ са карактеристикама наведеним у конкурсној документацији доказује 

својом изјавом, под материјалном и кривичном одговорношћу сачињеној на меморандуму 

предузећа.“   

Имајући у виду да је предмет јавне набавке, набавка добра „Canal Јet-а“, као једне целине, а не 

посебно набавка возила, као једне партије, а набавка надградње, као друге партије, напред наведеном 

изменом, наручилац је у потупуности задовољио начела јавних набавки, а посебно начело 

обезбеђивања конкуренције понуђача и начело једнакости понуђача. 

 

Питање број 2. 

Потенцијални понуђач је упутио захтев наручиоцу да се на страни 13. у делу додатних услова, у 

тачки 2. пословни капацитет, измени капацитет надградње за испоручено возило, као и да се не 

наводи вредност референтне испоруке, чиме би се обезбедило начело обезбеђивања конкуренције 

понуђача и начело једнакости понуђача? 

 

Одговор 2. 

Стручне службе предузећа разматрајући могућност измене конкурсне документације у напред 

наведеном делу одлучиле су да се на страни 13. конкурсне документације, у делу додатних услова, 

делимично измени тачка 2. пословног капацитета који сада гласи: 

„Да је понуђач у последњих 24 месеца до дана објављивања позива за подношење понуда за ову 

јавну набавку, извршио испоруку минимум 1 новог специјалног возила (канал џета) капацитета 

надоградње од минимум 8м3 истих или сличних захтеваних техничких кактеристика возила 

које је предмет  ове јавне набавке. 

 

Такође, на страни 4. конкурсне документације (образац техничке спецификације добара), стручне 

службе предузећа разматрајући карактеристике добра, у делу који се односи на опис мењача, 

избрисале су следећу карактеристику: 

„Могућност промене степена преноса без педале квачила.“     


