
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 
Дирекција за водне путеве 
Београд 
Ул.Француска бр.9 
 
 
Предмет: Питања и одговори по јавној набавци мале вредности бр.07-01/2013 за набавку сидрених 
ланаца 
 
Питање:  
 
Захтев за појашњење термина Сертификат за ланце, за који Институт за испититвање материјала 
ИМС, у Београду, тврди да није у могућности да га изда, већ само Извештај о испитивању. 
 
У том смислу, молимо Вас да, сходно томе, преформулишете тачку 6. Обавезних услова за учешће 
у поступку јавних набавки мале вредности, из Конкурсне документације, како би сви понуђачи 
били у могућности да предају исправну понуду. 
 
 
Одговор: 
 

Обавештавамо Вас да ћемо извршити исправку документације  тј. појаснити да се ради о 
истом документу, јер је наведени Институт до 2003.године издавао Сертификате, а од тада 
Извештаје о испитивању који гласи на фирму подносиоца захтева. Тада је и од стране 
Савезног завода за стандарде формирано Сертификационо тело Института за одређена 
испитивања. У том смислу Ваша понуда треба да има само Извештај о испитивању, са 
датумом НАКОН дана објаве позива за достављање понуда на Порталу Управе за јавне 
набавке РС, 13.јуна 2013.год.. 

 
 
 

Питање:  
 

1. С обзиром на услов из тачке 6. Обавезних услова за учешће у поступку јавних набавки мале 
вредности, из Конкурсне документације, добили смо понуду од Института за испитивање 
материјала ИМС из Београда, према којој је време потребно за испитивање узорака у 
њиховој лабораторији (према ДИН 766) 2 радна дана. Осим тога, за добављање узорака 
(потребних за ово испитивање) од произвођача, потребно је, у најбољем случају, 2-3 радна 
дана. Све заједно, за прибављање Извештаја о испитивању, којим је условљена исправност 
понуде (према поменутој тачки 6. Обавезних услова из конкурсне документације), 
понуђачима је, у најбољем случају, потребно 5 радних дана. С обзиром да је јавни позив за 
предметну ЈН 07-01/2013 објављен 13.06.2013.год., а да је рок за достављање понуда 
25.06.2013.год., у ком периоду је укупно 7 радних дана, скоро је немогуће, пре истека 
постављеног рока за достављење понуда, обавити тражено испитивање, тј., обезбедити 
Извештај о испитивању ланца, и тиме испунити услов из тачке 6., те вас, стога, молимо да 
одложите рок за достављање понуда за најмање 7 дана, како би било омогућено свим 
понуђачима да предају исправне понуде, и тиме равноправно учествују на овом тендеру, а 
вама као Наручиоцу већи избор цена и квалитет потребних добара. 

 
 
       



Одговор: 
 

У вези Вашег захтева за продужетак рока за подношење понуда, сходно чл.63 ЗЈН ,  а  у 
вези измене  дела тендерске документације , појашњења терминологије сертификата-
извештаја, обавештавамо Вас  да ћемо рок продужити за два дана, тј. 8 дана од дана измене 
конкурсне документације. Рок за достављање понуда је 27.јун 2013.године у 10 часова.  
 Рок који смо дали за малу набавку је већи од законско минималног предвиђеног рока – 8 
дана,  а у Закону о јавним набавкама  рачунају се календарски дани, а не радни. Обзиром да 
нам је позната чињеница да Институт брзо решава поднете захтева, два дана,смартамо да је 
рок од 12 , односно 14 дана,  сасвим примерен за подношење понуда, јер наведена добра 
набављамо већ више од десет година и увек смо имали исти рок  за подношење понуда  са 
више благовремених исправних понуда.  
 
Рок за подношење понуда, као и питања и одговори биће објављени на Порталу Управе за 
јавне набавке и на нашој нтернет страници. 

 
 
                                                                          Комисија за јавну набавку 
 


