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Предмет: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку
мале вредности-услуге друмског превоза камионима минималне носивости 5 т и минималне
носивости 25 т, ЈНМВ бр. 3/2014
Путем e-mail Наручилац је дана 09.07.2014. године примио захтев од заинтересованог
лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за
јавну набавку мале вредности услуге друмског превоза камионима минималне носивости 5 т и
минималне носивости 25 т, у оквиру кога су постављена следећа питања:
Питање бр. 1:
Шта значи возило минималне носивости, (која количина се робе товари-широк је распон
између 5 и 25 тона)
Питање бр.2:
Возило минималне носивости 25 тона (на која сте возила мислили, јер шлепери товаре између
23 и 25 тона)
- Које су релације у питању
- Која је врста робе која се превози
- Да ли има превоза у локалу (град Нови Сад)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012),
достављамо Вам појашњење на постављена питања:
Одговор на питање бр. 1. Шта значи возило минималне носивости, (која количина се
робе товари-широк је распон између 5 и 25 тона) и одговор на питање: бр. 2. Возило
минималне носивости 25 тона (на која сте возила мислили, јер шлепери товаре између 23 и
25 тона):
Наручилац у складу са својим потребама, које не може унапред дефинисати, писменим
налогом одређује количину робе која се товари, а понуђач има могућност да ангажује возило
адекватне носивости које му обезбеђује најповољнији превоз.

Одговор на питање бр. 2. :
-

Релације транспорта за које је расписана јавна набавка, нисмо у могућности да Вам
доставимо с обзиром да то није наведено у конкурсној документацији, а Дирекцији за
робне резерве АП Војводине унапред не могу бити познате. На страни 4/35 Конкурсне
документације у поглављу III тачка 4. Начин, место и рок извршења услуга у ставу 2.
наведено је: „Наручилац ће писменим налогом одредити врсту, количину, место
испоруке и рок извршења појединачне услуге.“
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-

Врста робе не може унапред да се зна. До сада су претежно биле испоручиване
следеће врсте роба: брашно, шећер, средства за хигијену, конзервирана храна,
пиринач, пасуљ, вода за пиће, роба у ринфузи, итд.

-

У претходној години Дирекција за робне резерве АП Војводине није имала потребе за
превоз робе у локалу тј. на територији града Новог Сада.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, доставља се
заинтересованом лицу и истовремено се објављују на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца www.drrapv.rs.
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