
  
 

 
 
ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ -03Д/17 
Жарена жица 
Број: 2609 
Дана: 06.03.2017. године 
 
                                                                                           
Предмет: Одговор на питање потенцијалном понуђачу  
           
   Наручилац је дана 03.03.2017. године на имејл адресу примио Захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације од 
потенцијалног понуђача за јавну набавку добара „Жарена жица“, редни број 
набавке ЈНМВ -03Д/17 који је код Наручиоца заведен под бројем 2528. 
 
Питања потенцијалног понуђача: 
 

1. Где се могу преузети узорци жице коју сте до сада користили?  
2. Која референтна лабараторија испитује затезну чврстоћу жице?  
3. Колико је дозвољено одступање (у плусу и минусу) испоручене количине 

у односу на ваше требовање? 
 

 
Одговор Наручиоца:  
 

1. Наручилац сматра да достављање узорка жице коју је до сада користио 
није релевантно за сачињавање понуде за предметну јавну набавки. Наручилац 
је у Техничком опису навео карактеристике свих врста жица које су предмет 
јавне набавке ЈНМВ - 03Д/17. 
2. Наручилац не захтева достављање Извештаја акредитоване 
лабораторије о испитивању понуђене жице. Грешком је у члану 7. Модела 
уговора наведено: „У случају спора уговорних страна око квалитета испоручене 
и враћене жице уговорне стране су сагласне да је у том случају за оцену 
квалитета мериторно мишљење Извештај лабораторије која је пре тога 
извршила испитивање квалитета жице и чији је Извештај достављен уз понуду. 
Трошкове лабораторијског испитивања квалитета сноси уговорна страна која то 
захтева ново испитивање.“ Наручилац ће извршити измену К.Д. у чл. 7. Модела 
уговора. 
Квалитет понуђене жице понуђачи ће доказивати у понуди давањем Изјаве о 
квалитету понуђене жице. Изјава ће бити саставни део измењене Конкурсне 
документације. 
3. Наручилац је у тачки 3. Техничког описа навео да обим (потребну 
количину)  добара  није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу.  
С обзиром да се жица користи за паковање комуналног отпада Наручилац не 
може прецизно да утврди годишњу количину отпада која ће бити примљена на 
депонију и која ће се паковати.  



  
 

 
Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у Техничком опису у 
делу који се односи на захтевано паковање жице, тако што ће дозволити 
толеранцију у пречнику котура (калема) од +20%. 
 

 
Наручилац ће у складу са наведеним одговором изменити Конкурсну 

документацију.   
Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац ће истовремено објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
 
 
                                                                                Комисијa за јавну набавку 


