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Постављена питања и одговори  

за ЈНМВ 1.1.1/2019 -   

Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе  

Туристичке организације Града Пожаревца у 2019. години 

 

 

1. Питање: Под тачком 2 су дате звезде петокраке,   две прелазе носач на тај 

начин оне су видљиве целе, само са једне стране, док са супротне стране ти 

делови  остају покривени носачем па ће изгледати окрњене, треба исправити 

цртеж и отклонити могућност прекривања звезда самим носачем. 

Одговор: Дати графички приказ је шематски (скица) те су дозвољена наведена 

одступања, што је у складу са +/- 10% у односу на димензије и тежину,  како је 

наведено у конкурсној документацији. 

2. Питање:  Под тачком 5 тендера стоји да је декоративни елемент са топло 

белим ЛЕД цревом, па онда се каже у три боје. Поред тога на скици се види да 

је састављен из 4 кривудаве линије. Треба разјаснити распоред боја по 

линијама, зато што је застава Србије у три а овде су приказане 4 линије, значи 

једна боја се дуплира, која, треба тачан распоред дати. Даље овако како су 

механички причвршћене не би могле издржати ветар, треба тачно нацртати 

за све елементе како се механички причвршћују да се неби увијале или кривиле 

и одпадале усред налета ветра. 

Одговор: Последења у низу је бела, поновљена боја. Носачи нису дати графичким 

решењем обзиром да је исти шематски приказ (скица) пожељног облика где је на 

понуђачу да да оптимално решење за реализацију приложеног облика расвете за 

монтажу. 

3. Навели сте да је пријем понуда до 8 часова 29 новембра, ваше радно време 

колико знамо почиње баш у 8 часова, треба барем један сат променити време 

пријема понуда да буде до 9 часова како би баш у радно време могло да се 

поднесу понуде 

Одговор: Радно време наручиоца је од 07:30 часова. Конкурсна докуметнација 

остаје непромењена. 

4. Мислимо да је немогуће да се опрема испоручи 10 децембра, зато што после 

отварања  понуда уколико има више кандидата са поднетим понудама, неко од 

њих може поднети захтев за заштиту праваа у јавним набавкама. Треба 

унети да од потписивања уговора се оставља барем 15 дана за предају опреме, 

иако је и то време за израду алата модеал и производњу прекратко. Мислимо 

Пожаревац,27.11.2019. 
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да је тендер могуће да се испуни само неко ко је унапред знао све о њему и на 

време оредузео потребне мере израде алата модела. 

Одговор: Рок испоруке који је прописан конкурсном документацијом је у складу са 

потребама наручиоца. Уколико неко од потенцијалних понуђача поднесе захтев за 

заштиту права и уколико се установи да се набавка не може реализовати до 10 

децембра Наручилац ће обуставити предметни поступак јер ће престати потреба за 

предметном јавном набавком. 

 

       Комисије за јавну набавку добара 


