
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку број 

404-02-96/2014-11   

 

У вези отвореног поступка јавне набавке број 404-02-96/2014-11 за доделу 

уговора о набавци услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом 

резервних делова за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке        

portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs 

12.03.2014. године,  Наручиоцу је, дана 19.03.2014. године електронском поштом 

стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег 

садржаја: 

1. Молим Вас да нам одговорите у вези попуста на цене резервних делова 

на који начин треба навести попуст у понуди? Да ли навести у некој изјави, коју 

треба приложити уз табеле (у табелама изразити цене са попустом) или писати 

дупле табеле( цене без попуста и цене са попустом)?  

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012), а у складу са конкурсном документацијом, 

Комисија даје следећи одговор: 

1. У поглављу VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ 

ПОНУДУ, под тачком 11. Цена,  наручилац је навео следеће: 

„У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај 

попуст у понуди и урачунати га у коначну цену понуде. Попусти који нису 

наведени у понуди и урачунати у коначну цену из понуде неће бити узети у 

обзир“, што значи да понуђач наводи попуст у ценама у табели и он мора бити 

урачунат у укупној цени. 

Понуђач може уз понуду приложити изјаву у којој наводи да је понудио 

понуст, али наручилац неће дати предност понуђачу који је понудио попуст, 

уколико његова понуда не буде најповољнија према критеријумима који су 

одређени у конкурсној документацији и позиву за достављање понуде.  

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

С поштовањем, 

                                                                                     КОМИСИЈА 

 

 

Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и 

на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs и сва заинтересована лица га могу 

преузети електронским путем. 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број: 404-02-96/2014-11   

Датум: 20.03.2014. године 
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