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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 21/20 – НАБАВКА ПНЕУМАТИКА ЗА МОТОРНА 

ВОЗИЛА РХМЗ-А 
 
 
За јавну набавку мале вредности бр. 21/20 – Набавка пнеуматика за моторна возила РХМЗ-а, 
постављена су следећа питања понуђача: 
 

Питање: 
 
“Поштовани, молимо вас за додатно појашњење података везано за ЈНМВ бр. 21/20 
  
Наиме у : 
 

ПОД ПОЗИЦИЈОМ III ВРСТА ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА навели сте који пнеуматици спадају у вишу и 
средњу класу са напоменом или “одговарајуће”. 
 
КАКО ЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ ОВА НАПОМЕНА “ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ” , ТО 
ЈЕСТ, ШТА ЈЕ ГЛАВНИ КРИТЕРИЈУМ ? 
  

ДА ЛИ ЈЕ ОДГОВАРАЈУЋА ГУМА СВАКА ГУМА КОЈА ИСПУЊАВА 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КАО И НАЗНАЧЕНЕ РОБНЕ МАРКЕ ИЛИ ЈЕ У 
ПИТАЊУ КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПО РОБНИМ  
МАРКАМА ГУМА ЗА ВАС ГЛАВНИ КРИТЕРИЈУМ ? 
  
У случају да је вама пресудна робна марка гуме, молим вас да наведете у допуни 
техничке документације које робне марке сматрате одговарајућим  ” 

 
Одговор: 
 
Наручилац је прописао у конкурсној документацији захтеве у вези са карактеристикама 
тражених пнеуматика који су понуђачи у обавези да испуне приликом достављања понуда. 
Због различитости у квалитету пнеуматика, наручилац је прописао захтев у погледу 
понуђених брендова пнеуматика, односно навео брендове који по наручиоцу спадају у вишу 
и средњу класу, а на основу расположивих информација, односно искуства наручиоца у 
претходном периоду. Наручилац нема сазнања да поред наведених на тржишту постоји и 
други брендови који су одговарајући (јер би их иначе навео у конкурсној документацији), 
али оставља законску могућност да понуђачи евентуално могу понудити бренд који по 
квалитету може одговарати захтеваној класи пнеуматика (нпр нови бренд уколико се појави 
на тржишту). Наручилац има право да у фази оцењивања понуда тражи од понуђача додатне 
информације и доказе о понуђеном квалитету таквих пнеуматика на основу чега ће оценити 
да ли је такав бренд пнеуматика одговарајући за тражену ставку.  
   

 
 за Комисију за јавну набавку  
 
 

                Братислав Татић, дипл. инж. 
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