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ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број
404-02-166/2019-11
У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-166/2019-11 за
доделу уговора о набавци услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом
резервних делова на територији златиборског, моравичког и шумадијског округа,
редни број 1.2.7. за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке
www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs,
Наручиоцу је, дана 19.03.2019. године електронском поштом стигло питање
потенцијалног понуђача следећег садржаја:
„Молимо Вас за појашњење у вези јавне набавке број 404-02-166/2019-11наиме, да ли смо дужни да у понуди коју ћемо доставити попунимо све обрасце
са страна 36-45/52,укупно 8 образаца, без обзира што се наша понуда односи на
партију 1,где су само возила марке LADA NIVA и FIAT SEICENTO?
Друго питање се односи на страну 46 тендерске документације: Да ли се
приликом попуњавања табеле са стране 46/52 која се односи на укупне цене рада
и резервних делова, сабирају цене из свих 8 образаца (са страна 36-45) или само
цене које се односе на партију 1 тј. за возила из партије 1 LADA NIVA и FIAT
SEICENTO, за коју подносимо понуду?“
У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном
документацијом, Комисија даје следеће одговоре на постављена питања:
Понуђач доставља попуњене обрасце за све типове возила из возног парка
Наручиоца без обзира што у партији за коју подноси понуду нема свих марки
возила.
Из свих табела за поједине врсте возила треба сабрати цене рада за све
врсте возила и уписати укупну цену рада, односно сабрати цене резервних делова
за све врсте возила и уписати укупну резервних делова.
КОМИСИЈА

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације.

