
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ- ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
БРОЈ : 01- 622/6  од 02.03.2018. 
Предмет:  Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде у поступку: Предмет јавне набавке број 02 /2018 је набавка 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ    СПОРАЗУМА  НА  две 
године са ввише  ПОНУЂАЧА набавка ДОБАРА – Набавка уља и мазива  “за 
Универзитет у Београду Шумарски факултет и ННБ-е, које се у општем речнику  
набавке  налазе  под  називом :„ 09211000. Уља за подмазивање и средства за 
подмазивање“  
Сагласно чл. 63. Закона о јавним набавкама Републике Србије, дајемо одговоре на  
постављени захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем 
понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈН   02/2018 –,Универзитета у Београду-
Шумарског факултета као наручиоца. 

Питање:  
Pitanje br.1: Da li se dokumentacija koja se zahteva u tački 3.3 Kvalitet  dostavlja prilikom 
dostavljanje ponude? Ukoliko se određena dokumentacija dostavlja prilikom dostavljanje 
ponude, molimo Vas da navedete istu. 
Одговор: 
Све из тачке 3.3 Понуђач треба да поседује што потврђује потписом испод табеле 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА. Није потребно достављати документа при аплицирању 
Наручилац задржава право да може од изабраних Понуђача тражити било који документ 
на увиди . 
 Pitanje br.2: Dodatni uslov – Poslovni kapacitet: Da li se misli da ponuđač nije iskazao NETO 
gubitak u prethodne dve obračunske godine (2015, 2016)? 
Takođe, pretpostavljamo da se misli da kao dokaz treba dostaviti Bilans   uspeha. 
Одговор: 
Да, треба доставити Биланс успеха, образац у коме  стоји да ли је исказан губитак како год 
да је евидентиран ( нето или бруто) 
Pitanje br.3: Molimo Vas da definišete veličinu pakovanja za svaku poziciju iz  Obrasca 
strukture cene odnosno Tehničke specifikacije. 
Одговор:Хвала Вам–Табела у обрасцу измене документације. 
Питање бр.1: 
Poštovana imamo pitanje po javnoj nabavci br. NMV-2/2018 u tabeli tehničke specifikacije da li 
je za stavku 3 potreban Apruvel ili odobrenje MB 228.5  
Одговор: 
Може одобрење MB 228.5  
Питање бр.2: 
Poštovani  imamo pitanje po javnoj nabavci br. NMV-2/2018 u tabeli tehničke specifikacije da li 
je za stavku 6 je validan Apruval Voith H55.6335xx ili mora biti MB 236.9 .  
Одговор: 
Може и једно и друго  
Срдачан поздрав,    Конкурсна комисија   
                                                                                                   


