
1/2 
 

Сходно члану 63. Став 3. Закона о  јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ),  Институт за кукуруз «Земун Поље», 

улица Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке мале 

вредности радовa - Електричарски радови,  редни број набавке  М-47/20, даје 

следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

У тендерској документацији коју сте објавили на Порталу јавних набавки, наишли 

смо на одређене недоумице, 

 

Молимо Вас да нам одговорите на питања. 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

На страни 5 наводите да “Приликом реализације оквирног споразума, понуђач је 

дужан да уз понуду за све производе и сав материал достави произвођачку 

декларацију и атесте…” 

 

Остаје нејасно да ли се произвођачке декларације и атести достављају приликом 

подношења понуда или приликом реализације? 

 

ПИТАЊЕ 2: 

У случају да је одговор на прво питање да се атести и декларације достављају 

приликом подношења понуда, следе питања: 

 

За ставке 1, 2, 3 и 4, није јасно дефинисано који производи су у питању јер купац 

није у могућности да предвиди све потенцијалне кварове, те сматрамо да је 

достављање декларација и атеста за ове ставке потпуно непотребно. 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Позиција 5 “замена свих врста осигурача”, да ли се мисли на кућне патроне и 

аутоматске осигураче, да ли је за њих потребно достављати документацију? 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Позиције 6, 7, 8, 9, 10 и 11, за њих такође сматрамо да нису јасно дефинисане и да 

је достављање документације за њих потпуно непотребно. 

 

 

ОДГОВОР 1,2,3,4: 

У поглављу III Конкурсне документације - Врста,количина и опис радова 

дефинисано је:  

„Приликом реализације оквирног споразума, Понуђач је дужан да уз понуду за 

све производе и сав материјал који нуди достави произвођачку декларацију и 

атесте. За уграђени материјал и делове потребна је сагласност Наручиоца, који 

ће извршити  избор истог по претходно достављеном каталогу.“. 
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Сходно томе, напред наведено се односи на период приликом реализације 

оквирног споразума, а не приликом достављања понуде. 

 

  

Наведена појашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 

 

 

 
       

 

Објашњење број: 1    Комисија за јавну набавку 

Датум: 09.12.2020.г. 


