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Општинска управа општине Аранђеловац 101486788

Венац Слободе бр.10

34300 Аранђеловац

Србија

Последњи одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама

Предмет набавке: Канцеларијски намештај и бела техника

Референтни број: ЈН 09/22

Текст захтева Одговор - појашњење

Поштовани,

за партију 2 Бела техника став 4 клима уређај - 
захтевате техничке карактеристике и наводите 
димензију унутрашње јединице.

Дали захтевате климу само унутрашње јединице без 
спољне.

Процењена вредност јавне набавке је 666.666,66 
динара. Предметна јавна набавке је мања од износа 
европских прагова.

Чланом 97. ставом 1. тачком 2. Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС" бр.91/2019) је прописано 
да привредни субјект може у писаној форми путем 
Портала јавних набавки да тражи од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са 
документацијом, при чему може да укаже наручиоцу 
уколико сматра да постоје недостаци или 
неправилности у документацији и то најкасније шестог 
дана пре истека рока за подношење понуда, за јавну 
набавку чија је процењена вредност мања од износа 
европских прагова.

Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку 
је 23.02.2022. године. Захтев за додатним 
информацијама/појашњењима је упућен путем 
Портала јавних набавки дана 22.02.2022. године.

Имајући у виду рок за подношење понуда и време 
подношења захтева за додатним 
информацијама/појашњењима изводи се јасан 
инесумњив закључак да је захтев за додатним 
информацијама/појашњењима поднет један дан пре 
истека рока за подношење понуда.

Захтева за додатним информацијама/појашњењима је 
поднет неблаговремено јер није поднет у прописаном 
року одређеном у члану 97. ставу 1. тачки 2. Закона о 
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јавним набавкама, тако да наручилац нема законску 
обавезу да одговори на њега.

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењењима или додатним 
информацијама

Текст захтева Одговор - појашњење

Поштовани,

Молим вас да пошаљете цртеже за све елементе, као 
и слику референтних столица.

 

Велики поздрав,

Наручилац не располаже цртежима за све елементе и 
нема слику референтних столица

Поштовани,

Молимо да се измени део документације за јавну 
набавку канцеларијског намештаја и беле технике, 
број ЈН 09/22, партија 2 – Бела техника 

С обзиром да је промењен начин класификације 
енергетских разреда производа, потребно је 
промениити захтеве у конкурсној документацији који 
се односи на енергетске разреде (ставке 1 и 2) јер 
тражене вредности више не постоје. Нове ознаке 
енергетске ефикасности су почеле да се примењују 
од 1.3.2021. Енергетске ознаке сада садрже 
поједностављену скалу енергетских разреда, од 
тамно зелене „А“ – за енергетски најефикаснији 
уређај, до црвене „Г“ – за најмање ефикасан уређај, 
док се категорије „А+“, „А++“ и „А+++“ више не 
користе. Разред А ц́е на новој налепници у почетку 
бити празан да би се оставио простор за развој 
енергетски ефикаснијих уређаја.

хттпс://балкангреененергyнеwс.цом/рс/од-1-марта-
уредаји-из-еу-имаце-нове-ознаке-за-енергетске-
разреде/

Поштовани,

биће извршена измена конкурсне документације и 
биће продужен рок за отварање понуда

%D1%85%D1%82%D1%82%D0%BF%D1%81://%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3y%D0%BD%D0%B5w%D1%81.%D1%86%D0%BE%D0%BC/%D1%80%D1%81/%D0%BE%D0%B4-1-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%98%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%B5%D1%83-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5/
%D1%85%D1%82%D1%82%D0%BF%D1%81://%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3y%D0%BD%D0%B5w%D1%81.%D1%86%D0%BE%D0%BC/%D1%80%D1%81/%D0%BE%D0%B4-1-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%98%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%B5%D1%83-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5/
%D1%85%D1%82%D1%82%D0%BF%D1%81://%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3y%D0%BD%D0%B5w%D1%81.%D1%86%D0%BE%D0%BC/%D1%80%D1%81/%D0%BE%D0%B4-1-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%98%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%B5%D1%83-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5/
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Хвала.

Поштовани, 

Потребно је за ставке 1 и 2 да измените енергетску 
вредност због измене начина класификације 
енергетске ефикасности од новембра 2021 године.

Доћи до измене конкурсне документације и биће 
продужен рок за отварање понуда

Поштовани,

Молимо Вас да у складу са Законом о јавним 
набавкама, Члан 97, став 2 ставите на располагање 
одоговор на постављено питање, појашњење/измену 
документације, за јавну набавку Канцеларијски 
намештај и бела техника, ЈН 09/22, партија 2, које смо 
Вам поставили 03.02.2022. године?

Унапред хвала.

Поштовани,

биће извршена измена конкурсне документације и 
биће продужен рок за отварање понуда

Поштовани,

за партију 2 Бела техника став 4 клима уређај - 
захтевате техничке карактеристике и наводите 
димензију унутрашње јединице.

Дали захтевате климу само унутрашње јединице без 
спољне.

Процењена вредност јавне набавке је 666.666,66 
динара. Предметна јавна набавке је мања од износа 
европских прагова.

Чланом 97. ставом 1. тачком 2. Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС" бр.91/2019) је прописано 
да привредни субјект може у писаној форми путем 
Портала јавних набавки да тражи од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са 
документацијом, при чему може да укаже наручиоцу 
уколико сматра да постоје недостаци или 
неправилности у документацији и то најкасније 
шестог дана пре истека рока за подношење понуда, 
за јавну набавку чија је процењена вредност мања од 
износа европских прагова.

Рок за подношење понуда за предметну јавну 
набавку је 23.02.2022. године. Захтев за додатним 
информацијама/појашњењима је упућен путем 
Портала јавних набавки дана 22.02.2022. године.

Имајући у виду рок за подношење понуда и време 
подношења захтева за додатним 
информацијама/појашњењима изводи се јасан 
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инесумњив закључак да је захтев за додатним 
информацијама/појашњењима поднет један дан пре 
истека рока за подношење понуда.

Захтева за додатним информацијама/појашњењима 
је поднет неблаговремено јер није поднет у 
прописаном року одређеном у члану 97. ставу 1. 
тачки 2. Закона о јавним набавкама, тако да 
наручилац нема законску обавезу да одговори на 
њега.


