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Предмет:Захтевзадодатниминформацијамаилипојашњењимаконкурснедокументацијеза

јавнунабавкурадова број404-7/2015 -  извођење радова замене постојеће столарије 

новом од ПВЦ матеијала на спрату и поткровљу зграде ВИПОС 

 

 На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12 и 14/15) тражимо од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези 

ЈН број404-7/2015 -  извођење радова замене постојеће столарије новом од ПВЦ 

матеијала на спрату и поткровљу зграде ВИПОС, а које се односе на следеће: 

 1)У делу II Конкурсне документације за предметну јавну набавку код Техничких 

услова навели сте „Столарија треба да је израђена од тврдог ПВЦ профила домаћег 

порекла, …..“. 

Молимо вас да нам појасните зашто захтевате да столарија мора бити израђена 

искључиво од профила домаћег порекла?  

Које су то особине односно својства профила домаћег порекла које му дају 

предност у односу на профил из увоза? 

Да ли таквим захтевом кришите основна начела Закона о јавним набавкама, 

ограничавате конуренцију и онемогућавате већи број понуђача да учествује у поступку 

пошто нуде добра страног порекла с обзиром да је техничка спецификација сачињена 

на дискриминаторски начин? 

Јесте да систем јавних набавки у Републици Србије још од 2004.године даје 

одређене предности тзв. преференцијале понудама домаћих понуђача и домаћим 

производима  у циљу да поспеши развој домаће привреде, али смисао одредбе члана 

86. ЗЈН сигурно није у смислу вашег дефинисања техничке спецификације да 

„столарија треба да је израђена од тврдог ПВЦ профила домаћег порекла“.  

Дефинишући захтев да столарија мора бити искључиво домаћег порекла грубо 

сте прекршили Закон о јавним набавкма. 

2) Имајући у виду обим предметних радова да ли сматрате да сте адекватно 

вредности истих дефинисали пословни и финансијски капацитет односно одредили 

минимум истих од 90,0 односно 50,0 мил.динара? Шта добијате понудом понуђача који 

испуњава баш те услове у погледу износа а не неке мање износе? Шта вас је 

руководило да одредите један објекат минималне вредности 4,0 мил.динара не не 2 или 

више неке друге вредности? Како ти износи утичу на предмет набавке и колико су од 

утицаја на извршење исте? 

3)Колика је процењена вредност предметне јавне набавке? Уколико не желите 

да дате одговор, на шта имате права по Закону о јавнум набавкама, ово питање 

сматрајте питањем по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја и 

на исти нам одговорите  сходно одредбама наведеног закона. 

 

Молимо вас да нам у року прописаном ставом 3. Члана 63. Закона пошаљете 

одговор у писаном облику. 

 

У Новом Саду, 26.маја 2015.године 

    ДИРЕКТОР  

    Милан Вуковљак 
 


