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На основу члана 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), Комисија наручиоца ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин,  образована 

Решењем директора ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин бр. 1041 од 27.06.2018. године, даје 

 

ТРЕЋЕ  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

на писанe захтевe заинтересованих лица 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

  за јавну набавку добара у отвореном поступку јавне набавке  

- ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ 2018. год. – 

редни број јавне набавке: 41/18 

 

I  Захтев за појашњењем и додатним информацијама заинтересованог лица, упућеног путем 

електронске поште, дана 08.10.2018. године, заведен код наручиоца под бројем 1462: 

Питање бр. 1:  

„Захваљујемо се на разумевању и измени захтеване техничке документације, за ЈН 41, 

партија 1. Ипак, обзиром на измењену тражену техничку спецификацију, не видимо ни 

један оправдан разлог за задржавање постојећег критеријума за оцењивање понуде, тачка 

5.9, сем даљег фаворизовања једног јединог понуђача. Те вас молимо да извшите и измену 

датог критеријума у складу са већ прихваћеном изменом техничке документације.“ 

ОДГОВОР на питање бр. 1:  

Поштовани, пошто сте ви светски реномирани произвођач грађевинских машина добро 

знате да је снага један од најбитнијих сегмента свих машина, тако да смо и ми, као фирма 

која се бави једним од најтежих послова, изабрала снагу, моћ и квалитет као пресудне 

чиниоце у одабиру машине. 

Критеријуми за оцењивање понуда су и вођени горе наведеном логиком како би добили јаку 

и моћну машину за веома тешке шумске услове. 

Изменама техничких карактеристика у конкурсној документацији смо омогућили да се 

понуди слабија машина, иако нам је добро познато да имате у вашем асортиману и јаче 

машине, поред широке палете производа које нам можете понудити, уз адекватно 

прилагођавање нашим траженим техничким карактеристикама. 

 

                                                                                                 Председник Комисије 

                                                                                  Бранислав Иванишевић, дипл.инж.шум. 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за финансије, комерц. послове и маркетинг; 

- Архиви ЈП; 

 

http://www.vojvodinasume.rs/

