
 
ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР КИКИНДА
Генерала Драпшина бр. 99,  
 23300 Кикинда 
Број:445/9-1 
Датум: 24.11.2016. године 
 
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ , 
 
НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА СА ПРАТЕЋОМ 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА

Поводом, електронским путем 
неправилности у конкурсној документацији са питањем да ли бисмо прихватили понуду са изменама 
карактеристика возила  у  конкурсној документацији за 
пратећом медицинском  опремом за 
бр.445/9 од 24.11.2016. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о ј
гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015
документације)         
 
ПИТАЊЕ:  
НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА СА ПРАТЕЋОМ МЕДИЦИНСКОМ  ОПРЕМОМ ЗА ГЕРОНТОЛОШКИ 
ЦЕНТАР КИКИНДА 

У конкурсној документацији поменуте набавке, наведене су техничке карактеристике и опрема 
возила, које омогућавају само једном произвођачу возила учествовање на овој јавној набавци и тиме 
искључују могућност да било који други произвођач возила (или његов пр
наведеној набавци. С обзиром да ово представља ограничавање конкуренције, што је у супротности са 
Законом о јавним набавкама Републике Србије, а да би се избегло евентуално кршење наведеног 
закона, да ли би сте прихватили као прихват
карактеристике и опрему, али са следећом изменом:
 
Радна запремина мотора: од 2250 до 2400 cm
Образложење: 
Код већина возила која се производе по стандарду ЕУРО 6 дошло је до смањења кубикаже мотора док 
је снага у КW остала иста или је повећана чиме се не умањују перформансе возила
ограничавање кубикаже дискриминишући критеријум и упућује на само један модел и једног 
произвођача возила. 

 
Напомињемо да овим поднеском, указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији,  јер конкурсна документација није сачињена  у складу са Законом о јавним набавкама и 
пратећим прописима важећим у Републиц
најекономичнији начин по наручиоца и заинтересовано лице,  без додатних трошкова и у роковима 
предвиђеним за реализацију поступка, елиминишемо ризике  подношења основаног  захтева за заштиту 
права којим би се оспоравали садржину конкурсне документације. Неспорна је наша добра намера да 
заштитимо интерес наручиоца упућујући комисији аргументоване предлоге.
 
ОДГОВОР:   
Комисија за јавне набавке је размотрила 
Наручилац је конкурсном документацијом одредио техничке карактеристике и опрему возила и 
исту није ограничио на само један модел и једног произвођача возила, већ је исказујући потребе 
установе одредио карактеристике и опрему возила
 
Наручилац је у Конкурсној документацији 
 

У Кикинди 24.11.2016                                                                             

Гeнeрaлa Дрaпшинa 99, 23300 Кикиндa,тeл. 0230/434-675, 

ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР КИКИНДА 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ , ЈНМВ 10/2016 

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА СА ПРАТЕЋОМ МЕДИЦИНСКОМ  ОПРЕМОМ ЗА 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 

             
Поводом, електронским путем упућеног  поднескa којим се указује наручиоцу на недостатке  и 

неправилности у конкурсној документацији са питањем да ли бисмо прихватили понуду са изменама 
еристика возила  у  конкурсној документацији за ЈНМВ 10/2016 набавка санитетског возила са 

пратећом медицинском  опремом за Геронтолошки центар Кикинда,  код Наручиоца заведеног под  
. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

и 68/2015), објављујемо следећи одговор ( појашњење конкурсне 

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА СА ПРАТЕЋОМ МЕДИЦИНСКОМ  ОПРЕМОМ ЗА ГЕРОНТОЛОШКИ 

конкурсној документацији поменуте набавке, наведене су техничке карактеристике и опрема 
које омогућавају само једном произвођачу возила учествовање на овој јавној набавци и тиме 

искључују могућност да било који други произвођач возила (или његов пр
наведеној набавци. С обзиром да ово представља ограничавање конкуренције, што је у супротности са 
Законом о јавним набавкама Републике Србије, а да би се избегло евентуално кршење наведеног 
закона, да ли би сте прихватили као прихватљиву понуду возила које испуњава 
карактеристике и опрему, али са следећом изменом: 

: од 2250 до 2400 cm3 

Код већина возила која се производе по стандарду ЕУРО 6 дошло је до смањења кубикаже мотора док 
остала иста или је повећана чиме се не умањују перформансе возила

ограничавање кубикаже дискриминишући критеријум и упућује на само један модел и једног 

Напомињемо да овим поднеском, указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији,  јер конкурсна документација није сачињена  у складу са Законом о јавним набавкама и 

им прописима важећим у Републици Србији који се односе на предмет набавке. Покушавамо да на 
најекономичнији начин по наручиоца и заинтересовано лице,  без додатних трошкова и у роковима 
предвиђеним за реализацију поступка, елиминишемо ризике  подношења основаног  захтева за заштиту 

садржину конкурсне документације. Неспорна је наша добра намера да 
ћујући комисији аргументоване предлоге. 

Комисија за јавне набавке је размотрила питање  и даје следећи одговор : 
документацијом одредио техничке карактеристике и опрему возила и 

исту није ограничио на само један модел и једног произвођача возила, већ је исказујући потребе 
установе одредио карактеристике и опрему возила. 

Наручилац је у Конкурсној документацији и захтевао предложену радну запремину мотора

                                                                                
                                                                             Комисиј

 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 

675, фaкс 0230/401-461, жирo-рaчун: 840-255667-09,e-mail: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs

МЕДИЦИНСКОМ  ОПРЕМОМ ЗА 

којим се указује наручиоцу на недостатке  и 
неправилности у конкурсној документацији са питањем да ли бисмо прихватили понуду са изменама 

набавка санитетског возила са 
код Наручиоца заведеног под  

авним набавкама („Службени 
појашњење конкурсне 

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА СА ПРАТЕЋОМ МЕДИЦИНСКОМ  ОПРЕМОМ ЗА ГЕРОНТОЛОШКИ 

конкурсној документацији поменуте набавке, наведене су техничке карактеристике и опрема 
које омогућавају само једном произвођачу возила учествовање на овој јавној набавци и тиме 

искључују могућност да било који други произвођач возила (или његов представник учествује) у 
наведеној набавци. С обзиром да ово представља ограничавање конкуренције, што је у супротности са 
Законом о јавним набавкама Републике Србије, а да би се избегло евентуално кршење наведеног 

љиву понуду возила које испуњава све тражене 

Код већина возила која се производе по стандарду ЕУРО 6 дошло је до смањења кубикаже мотора док 
остала иста или је повећана чиме се не умањују перформансе возила, те сматрамо да је 

ограничавање кубикаже дискриминишући критеријум и упућује на само један модел и једног 

Напомињемо да овим поднеском, указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији,  јер конкурсна документација није сачињена  у складу са Законом о јавним набавкама и 

а предмет набавке. Покушавамо да на 
најекономичнији начин по наручиоца и заинтересовано лице,  без додатних трошкова и у роковима 
предвиђеним за реализацију поступка, елиминишемо ризике  подношења основаног  захтева за заштиту 

садржину конкурсне документације. Неспорна је наша добра намера да 

документацијом одредио техничке карактеристике и опрему возила и 
исту није ограничио на само један модел и једног произвођача возила, већ је исказујући потребе 

предложену радну запремину мотора. 

                                                                                 
Комисијa за ЈН МВ 10/2016 

kikindagc.ust@minrzs.gov.rs web: www.gckikinda.org.rs 


