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Дана,  04.07.2013. године. 
 
 

 
СВИМ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:  - ИМО (ИЗМЕШТЕНИ МЕРНИ ОРМАН) - 
ПО ПРЕДМЕТУ  

(ЗЈН 04/13) 
 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњења везана за конкурсну документацију за јавну набавку ЗЈН бр.04/13 
                     
 
 
У вези са конкурсном документацијом, која је објављена на порталу и на интернет 
страници наручиоца www.jugoistok.com ,   заинтересовани понуђач GMB Automatik је 
затражио додатна појашњења и то: 
 
У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама, молимо Вас да нам дате додатне 
информације на Вашу конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку 
(ЗЈН 04//13), за предмет јавне набавке добара: - ИМО ормани (измештени мерни орман), 
кутије  за кућишта за бројила - 444241000 
 
 
 
ПИТАЊЕ: Вашом конкурсном документацијом за јавну набавку у отвореном поступку 
(ЗЈН04/13) пропустили сте да одредите количине ИМО ормана за које сте расписали 
јавну набавку. Наиме, чл. 61 Закона о јавним набавкама, предвиђено је да је наручилац 
дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да 
припреме прихватљиву понуду, што значи да је наручилац дужан да сходно врсти 
поступка и природи предмета јавне набавке одреди врсту, техничке карактеристике 
(спецификације) квалитет, количину и опис добара за које је расписао набавку. Самим 
тим сматрамо да је неопходно да наведете тачну количину сваког предмета робе и да 
вашу конкурсну документацију прилагодите количинама опреме које желите да 
набавите. 
Наиме, у обрасцу структуре цена навели сте као количину само један комад а све у 
циљу обрачунавања јединичне цене сваког комада опреме коју желите. Да  би се 
утврдила тачна јединична цена модела који желите да набавите, неопходно је да 
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наведете количину сваког модела у супротном Ваш захтев није у логичној вези са 
предметне набавке и супротан је важећем Закону о јавним набавкама. 
 
У вези са постављеним питањем, које више представља примедбу, а не питање, 
наручилац даје следеће појашњење: 
 
ОДГОВОР: Имајући у виду одредбе чл. 61 Закона о јавним набавка,  а којим је 
регулисана припрема и садржина конкурсне документације,  у ст. 4. истог чл. наведено је 
шта све треба да садржи конкурсна документација сходно врсти поступка и природи 
предмета јавне набавке.   
Сатавни део конкурсне документације јесу техничке карактеристике предметне јавне 
набавке, а што наша конкурсна документација садржи.  
Наиме, у техничким спецификацијама детаљно је описан предмет јавне набавке, у 
конкретном случају ИМО ормарића,  и то како димензије истих, врсте, квалитет, 
гаранција, шта све треба да садржи мерни орман, каквог квалитета треба да буду 
саставни делови мерног ормана, место испоруке, итд. 
Не ради се о пропусту наручиоца да одреди количине, већ о чињеници да је наручилац 
није у ситуацији да прави залихе одређених структура ИМО ормарића, обзиром да  то 
нема економску оправданост, а набавка одређених структура ИМО, зависиће од  
конкретних  евентуалних потреба, на терену. 
Процењена вредност предметне јавне набавке може се видети из модела уговора, тако 
да је тај податак доступан свима, а и сам модел уговора је тако дефинисан, наиме, ради 
се о уговору са сукцесивном испоруком. 
Потребно је да у обрасцу структуре цена, наведете јединачне цене за сваки захтевани 
тип ормана, тако да није неопходна количина за давање јединичних цена, већ иста 
зависи од квалитета, димензија и других карактеристика, које су прецизно дефинисане 
техничким спецификацијама наручиоца. 
 

 
 

                                                        Председник 
 Комисије за јавну набавку ЗЈН 04/13 

 
                                                                                            Драган Рапаић,  дипл.ел.инж. 


