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На основу члана 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/2015), 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара: гуме ( пнеуматици ) за 2016.год. ( 

за потребе шг ''сомбор'' ) – II фаза квалификационог поступка, сходно надлежностима 

утврђеним решењем наручиоца бр. ЈН 048/16-2 од 11.04.2016. године, и на захтев за 

додатно појашњење које је тражило заинтересовано лице а у вези са припремањем понуде 

у складу са конкурсном документацијом бр. ЈН 048/16-5 даје следеће: 
 

I ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку : ГУМЕ ( ПНЕУМАТИЦИ ) ЗА 2016.ГОД. ( ЗА ПОТРЕБЕ ШГ 

''СОМБОР'' ) – II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА 

 

1. Питање: 

Молимо да нам дате додатна појашњења тендерске документације у делу захтеваних 

техничких карактеристика за ставке: 

Пaртија 2: 

Ставка 1. 600/65 R34 Да ли понуђачи за ову ставку могу да понуде и пнеуматике 

дијагоналне конструкције 600/65-34? 

Ставка 2. 600/55 R26,5 Да ли понуђачи за ову ставку могу да понуде и пнеуматике 

дијагоналне конструкције 600/65-26,5? 

Партија 3: 

Ставка 5 175/80 R16 Да ли за ову ставку понуђачи поред радијалних могу да понуде и 

пнеуматик дијагоналне конструкције 175/80-16 обтирм да захтевани понуђач Voltyre 

производи само пнеуматик дијагоналне конструкције? 

Партија 4: 

Ставка 1. 11,00-20 Да ли понуђачли могу за ову ставку да понуде пнеуматике радијалне 

конструкције 11,00 R20 обзиром да захтевани произвођач Кама производи ове пнеуматике 

само као радијалне? 

Ставка 4. 255/100 R16 Да ли је исправна ова димензија? Димензија коју сте навели користи 

се за војна возила. Да ли за ову ставку понуђачи могу да понуде и димензију 6,50 R16 

индекса носивости 122(150 кг) и индекса брзине N ( 140 km/h)? 

 

 Наручилац појашњава: 

Партија 2: 

Пнеуматици у ставкама 1 и 2 су дијагоналне конструкције. 

 

Партија 3: 

Ставка 5. Зимска гума je дијагонална са крампонима, а летња треба бити радијална. 
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Партија 4. 

Пнеуматици под ставкама 1 и 4 остају као што је тражено конкурсном документацијом, 

осим што се под ставком 1 не наводи произвођач и мења се количина тражених 

пнеуматика. 

Под ставком 5 захтева се пнеуматик радијалне конструкције али да није тубелес. 

 

 

 
Измене конкурсне документације објављене су на Порталу УЈН и Интернет страници наручиоца, 

као и обавештење о продужењу рока за достављање понуда. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

                                                                                             Милан Париповић 

                                                                                     ________________________ 

 

 


