
 

Број: 22-985 
Датум: 12.04.2018. год. 
Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне документације бр. 22-945 од 05.04.2018. године 
за јавну набавку мале вредности бр. 03/2018 – ``Материјал за одржавање објеката`` , (у даљем тексту: Конкурсна 
документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште болнице  
„Пожаревац“ у законском року објављује, свим заинтересованим лицима, 

 
 

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованог лица  

 
 

за поступак јавне набавке мале вредности  бр. 03/2018 – „ Материјал за одржавање објеката “ 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог лица, па 
потом одговор на исто: 

Питање бр.1 : За партију бр.4 Молерски материјал 
позиција 2.-На коју сте основну боју мислили , уљну или нитро, за дрво или метал? Ниједан произвођач не прави 
паковања од 1 литар боје, већ најчешће од 0,75. Потребно је изменити јединицу мере. 
-позиција 3-Да ли сте мислили на завршну уљану белу односно емајл лак за дрво и метал? Ниједан произвођач не 
прави паковања од 1 килограм боје, већ најчешће од 0,9. Потребно је изменити јединицу мере. 
-позиција 8-На коју ширине шмиргле сте мислили, на 11 цм или 61 цм? 
-позиција 9-На коју ширине шмиргле сте мислили, на 11 цм или 61 цм? 
-позиција 23- На који лепак сте мислили, да ли за унутрашњу или спољашњу употребу? 
-позиција 27- Потребно је да допуните опис и напишете за коју намену су вам потребне лајсне , јер од тога зависи 
одабир лајсни који ће вам се понудити. 
-позиција 28- Потребно је да допуните опис и напишете за коју намену  вам је потребна хидроизолациона подлога , 
јер од тога зависи одабир хидроизолационе подлоге која ће вам се понудити. 
-позиција 29- Да листе мислили на подлогу за кречење? 
-.позиција 30-Сви произвођачи фасадне мрежице праве у димензији ширине 1м и дужине 50м, само бандаж траке 
се праве у дужини 90м. Потребно је да извршите измену описа са 90м на 50м и одредите потребну количину. 
-позиција 32-Да ли сте мислили на тонере од 100мл или веће? 
-позиција 34-На коју сте димензију плоча  мислили и на коју врсту да ли на обичне или влагоотпорне или 
ватроотпорне? 
-позиција 36-Да ли сте мислили на уљани или акрилни и на коју величину паковања 0,9кг или 3,5кг или 25кг? 
-позиција 38-На коју сте димензију плоча мислили? 
-позиција 39-На који сте мислили: ТН25 или ТН 35 или ТН 45 или ТН55 или ТН70 или ТН90? 
-позициа 40-44- Транспарентни лексан или у боји? 
-позиција 45-Да ли је важан дезен винила? Ако јесте одредите дезен, јер цена може да варира? 
-позиција 51- Да ли је потребна уљану или нитро боја? Ниједан произвођач не прави паковања од 1 литар боје, већ 
најчешће од 0,75. Потребно је изменити јединицу мере. 
-позиција 57-Која дебљина сиропора вам је потребан? 
-позиција 59-Да ли је потребан уљани или нитро лак? Потребно је изменити јединицу мере. 
-позиција61-Исправити опис. Не постоји бандаж трака од 20 цм, већ од 20 м, 45 м или  90 м. 
.  
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Одговор бр.1: Комисија за предметну јавну набавку је размотрила захтев заинтересованог лица, те прихвата да се 
измене тражене техничке  карактериситке  што ће бити учињено кроз измену предметне конкурсне документације, 
која следи.  
 
Питање бр.2 : Молимо вас, уочили смо да је процењена вредност нереално мала с обзиром на тражене количине  
везано за све партије из конкурсне документације 22-945 број јавне набавке 03/2018. 
Молимо вас да обратите пажњу на количине и да исправите ово јер верујемо да је дошло до грешке. 
Такође морате продужити рок за доставу документације ,опет сте за оволико позиција дали мали рок. 
 
Одговор бр.2: Процењена вредност за све партије је формирана на основу финансијског плана и расположивих 
средстава. Количине су дате на основу захтева и  потреба служби Опште болнице Пожарева.. Појединачни уговори 
о јавној набавци и/или наруџбенице из оквирног споразума ће бити закључивани по реалним потребама највише до 
вредности оквирних споразума и у току њиховог трајања. Из наведеног следи да Наручилац нема обавезу да на 
основу оквирног споразума закључи уговор или наруџбеницу са добављачем, већ исте ће закључивати само у 
случају да постоје потребе за предметом набавке у току трајања оквирног споразума. 
Рок за доставу документације је одређен у складу са чл.99 ЗЈН, и исти ће бити продужен услед измене конкурсне 
документације која следи. 
 
 
 

 

 

Комисија за ЈНМВ бр. 03/2018 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 
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