
 

Ознака: К.2.01-3 Страна 1 од 1 

 

                          

                                                                                                 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-76/2019 

Датум: 16.8.2019. године  

Београд, Његошева 77     

 

 

Предмет: Одговор на питањe потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке мале 

вредности услуге израде и постављања комуналних/огласних табли (интерни број ЈН:                      

404/2-76/2019).     

 

Питањe 1:   
 

Конкурсном документацијом јавне набавке услуге израде и постављања комуналних/огласних 

табли бр. 404/2-76/2019, поред обавезних услова које морају да испуне сви заинтересовани 

понуђачи, предвидели сте и следећи додатни услов:  

 

„Учесник у поступку јавне набавке мора да располаже довољним техничким капацитетом – 

односно мора имати најмање три доставна возила.''  

 

Наведени захтев је у супротности са обимом посла, јер укупна количина од 1.000 табли има 

запремину 16,2m3 према димензијама наведеним у техничкој спецификацији. Наведена запремина 

стаје у једно комби возило (Fiat Ducato Furgon L4H3 или одговарајући), под условом да се укупна 

количина табли превози у истом тренутку, што конкурсном документацијом није предвиђено јер 

се наводи да се уградња табли врши сукцесивно.  

 

На овај начин ограничавате конкуренцију, што је у супротности са чланом 10. Закона о јавним 

набавкама.  

 

У складу са Чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указујемо Вам благовремено на ове 

чињенице и тражимо да измените конкурсну документацију на начин што ћете из додатних услова 

изоставити захтев да заинтересовани понуђач мора имати најмање три доставна возила. 

 

Одговор 1:  

 

Као што је у Конкурсној документацији наведено, у питању је услуга израде и постављања 

комуналних/огласних табли. И док би за услугу израду и испоруку било довољно једно или највише 

два возила, као што је моделом уговора предвиђено, извршилац ће бити дужан да уградњу табли 

врши сукцесивно, по налогу Наручиоца у року од 48 сати, на основу достављеног списка од стране 

Наручиоца. За тај део услуге неопходно је најмање три возила, како би услуга била извршена у 

складу са моделом уговора и предметом набавке. 

 

Свака табла се монтира у другу зграду. У Конкурсној документацији се наводи да је монтажа по 

списку Наручиоца сукцесивна у року од 48 сати од достављања списка, што подразумева много 

различитих локација на списку који ће бити достављен. Циљ и број зависи од поднетих захтева 

управника за постављање табле, а то значи да може бити и 50 до 100 табли одједном. Из тог разлога 

се тражи 3 доставна возила како би се услуга извршила у уговореном року. 


