
ПРО ТЕНТ Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ 
Круг ТЕНТ "Б", Ушће 
11500 Обреновац 
Заводни број 64603 од 30.11.2020.год 
Обреновац 
 
На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 14/20, за Набавку виљушкара, на захтев заинтересованог 
лица, даје: 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

Бр. 3. 
Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у 
писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац 
објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, 
односно појашњења: 

 
Питање 1: Молим вас за информације везане за тачку 3.1. Да ли су одступања по доле наведеним 
критеријумима прихватљива? Да ли су прихватљиве веће висине наведених ставки? 

 - висина спуштеног крана 2375мм 

 - мах.висина крана 4400мм. Додатно по наведеној ставци, да ли је иста добро написана 
обзиром да је захтевана висина дизања 5000мм? 

Одговор 1: Максимална висина спуштеног крана потребно је да износи сходно захтеву из техничке 
спецификације. 

• Појашњење по питању максималне  висине крана 4400мм  већ смо објавили на 
порталу кроз питања и одговоре и оно гласи.  

 Максимална висина крана у моменту дизања терета на висину од 5000мм износи 
до 6500мм. 

Питање 2: Молим вас за информацију да ли постоји потреба за краћим или дужим виљушкама, 
наведена је само укупна дужина виљушкара са виљушкама? 

Одговор 2: У укупну дужину виљушкара је  урачуната дужина краћих виљушки. 

Питање 3: Што се тиче гарантног рока, дефинисано је да исти треба бити минимум 3 године. Да ли 
је број радних сати битан критеријум по наведеном? 

Одговор 3: Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације,  гарантни период -рок  је 
36месеци и везан је за временски рок на испоручено средство од момента пријема и сачињавања 
обострано потписаног записника. 

Наручилац неће мењати рок за подношење понуда. 

 

Обреновац, 30.11.2020.год 

                                                                                             Комисија за ЈН 14/20 

          


