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ПРЕДМЕТ: Одговор на питањe у  отвореном поступку  јавне набавке  добара: 

Потрошни материјал за машине за персонализацију и ковертирање картичних идентификационих 

докумената за потребе Министарства унутрашњих послова 

ЈН број  319/17 
 
  
 
 
На основу упућеног захтева, сходно члану  63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), достављамо вам тражено 
појашњење на следећa питањa: 

 

 

ПИТАЊЕ бр.7:  
 

У конкурсној документацији за јн бр. 319/17 набавка потрошног материјала за машине за 
персонализацију и ковертирање картичних идентификационих докумената за потребе МУП-а, за 
партију 2. поставили сте као услов техничког капацитета да понуђач мора поседовати најмање 1 
возило са рампом за испоруку предметних добара регистровано на име фирме понуђача а као доказ 
за исто предвидели сте да понуђачи достављају у својој понуди копију очитане важеће саобраћајне 
дозволе за доставно возило. 

 

Питање гласи: 

На основу ког податка из приложене саобраћајне дозволе ћете ценити да доставно возило на себи 
има рампу за испоруку, ако тај податак није изричито наведен и није видљив  у очитаној  
саобраћајној дозволи а возило има рампу на себи? 

Ако у саобраћајној дозволи нигде не пише изричито  да возило има на себи рампу за испоруку,  да 
ли понуђачи уз очитану саобраћајну дозволу могу да приложе и слику понуђеног возила (са предње 
стране на којој се види регистарска ознака и са задње стране на којој се види да возило има рампу) 
као доказ да исто има рампу за испоруку? 

ОДГОВОР бр.7: 

С обзиром на основаност Вашег питања, односно да податак о постојању рампе на доставном 
возилу не стоји у очитаној саобраћајној дозволи, као ни у регистрационом листу,  Понуђачи су 
обавезни да као доказ уз очитану саобраћајну дозволу доставе слика возила са задње и предње (на 
којима се види регистарска ознака). 



У вези са напред наведеном обавезом Понуђача да уз Копију (читач) важеће саобраћајне дозволе  за 
доставно возило или копију уговора о лизингу/закупу из којих се јасно види да је понуђач власник 
или корисник предметног возила, доставе и  слику возила са задње и предње (на којој се види 
регистарска ознака), биће извршена Измена конкурсне документације која ће бити објављена на 
Порталу јавних набавки, сајту МУП-а и Службеног гласника. 
.  

 

ПИТАЊЕ бр.8:  

 

Питање  за Партију бр.9- ставка 19-Спреј за подмазивање врата и уклањање рђе – наведено је 
паковање 300мл, на тржишту наведено паковање нема па нас интересује да ли може да се понуди 
паковање од 240мл? 

 

ОДГОВОР бр.8: 

 

Обавештавамо Вас да остајемо при техничким карактеристикама предмета набавке, јер смо 
провером тржишта утврдили  да Спреј за подмазивање врата и уклањање рђе – паковање 300мл 
постоји на тржишту. 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 


