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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

 припремањем понуде 

 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 

број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – пнеуматици за 

службена возила (летње гуме), број јавне набавке ЈН МВ 12/2019: 

 

Питање 1 

На страни 7 конкурсне документације   ЈН МВ 12/2019 пнеуматици ,у делу  техничке 

карактеристике 

 

-За ред.бр 3    205/60 R 16  написано је  LI 32          сто не постоји (можда 92) 

-за ред бр 4    215/65 R 16  написано је LI 103         постоји од 98 до 102 

 

Молимо вас одговор. 

 

Одговор 1 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и објавити Обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 
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Питање 2 

На страни 7 се траже техничке карактеристике и модели возила за које тражите 

пнеуматике. 

У димензији 205/60R16 тражите 8 комада и то 32 H, C, A 68 db... грешка је у носивости, 

потребно је да стоји 92H. 

Такође, у опису возила за ту димензију, навели сте pežo 407 (то је права димензија) и 

škoda oktavia (да ли сте сигурни да то возило има ту димензију - можда је у питању 

грешка) 

Одговор 2 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и објавити Обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

 

Питање 3 

 
У техничкој спецификацији пнеуматика под редним бројем 4 трази се пнеуматик 

215/65р16 са индексом носивости 103. 

Према насим сазнањима ниједан пнеуматик не испуњава тражене услове индекса 

носивости и траженом лабелинг листом. 

Dacia Duster носи гуме у траженој димензији са индексом носивости 98. 

 

Одговор 3 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и објавити Обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

 


