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ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број
404-02-304/2020-11
У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-304/2020-11 за
доделу уговора о набавци услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом
резервних делова, редни број 1.2.5. 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 16.06.2020. године електронском
поштом стигло више дописа потенцијалног понуђача са постављеним питањем
следећег садржаја:
„Потребне су нам 2 додатне информације у вези ЈН бр. 404-02-304/2020-11
за коју је предвиђени рок за подношење понуда 22.06.2020. године.
1. Шта се конкретно подразумева под ремонтом мотора и ремонтом
мењача?
2. Да ли се у табелу исказану у делу VII/11 уписују цене за сва
појединачна возила наведена у документацији и на који начин ће се исказане
цене упоређивати са процењеним вредностима за сваку партију?
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 следећи одговор на постављена питања понуђача:
1. Под ремонтом мотора и мењача се подразумева генерална поправка
мотора и мењача до потпуно исправног стања.
2. Из табела за поједине врсте возила VII/10 ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКЕ
ПОНУДЕ ЗА ОДРЕЂЕНУ МАРКУ ВОЗИЛА треба сабрати укупне цене рада за
све врсте возила (табеле 1-8) и уписати укупну цену рада у табелу у делу VII/11,
односно сабрати цене резервних делова за све врсте возила и уписати укупну
резервних делова.
Одговори на ова и сва остала питања потенцијалних понуђача могу се
преузети на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на
интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs.
КОМИСИЈА
Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације.

