
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број 

404-02-275/2017-11 

 

У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-275/2017-11 за 

доделу уговора о набавци услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом 

резервних делова, 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 30.05.2017. године, Наручиоцу је, дана 05.06.2017. године 

електронском поштом стигло више дописа потенцијалних понуђача са 

постављеним питањима следећег садржаја: 

ПОНУЂАЧ 1: 

„Приликом попуњавања документације за учешће давања понуде за 

одржавање возила бр позива 404-02-275/2017-11 уочио сам да у табелама за 

поједине врсте услуге које су наведене може доћи до нејасноћа у смислу дали 

одређену услугу и резервни део тражите да се понуђач изјасни у једнини (значи 1 

ком,1лит) или у множини. 

У табели 1 Zastava не јасно нам је следеће: 

1.замена моторног уља (дали да се упише цена за један литар уља или 

укупна цена за целокупну количину уља која стане у предметно возило) 

2.замена кочионе течности (дали да се упише цена за један литар уља или 

укупна цена за целокупну количину уља која стане у предметно возило) 

3.замена антифриза(дали да се упише цена за један литар антифриза или 

укупна цена за целокупну количину антифриза која стане у предметно возило) 

у табели 2 Lada niva не јасно нам је исто као и у табели 1 Застава 

у табели 3 Fiat Seićento не јасно нам је исто као и у табели 1 Застава 

у табели 4 Nissan не јасно нам је исто као и у табели 1 Застава и још плус: 

1.замена грејача (дали се мисли на цену за један грејач или на цену свих 

грајача који се налазе на возилу) 

2.замена предњег амортизера (овај део се мења у пару - обе стране, па 

пошто се у другим табелама назначили да се да цена за обе стране нејасно нам је 

зашто је у овој табели то изостављено) 

3.замена задњег амортизера  (овај део се мења у пару - обе стране,па пошто 

се у другим табелама назначили да се да цена за обе стране не јасно нам је зашто 

је у овој табели то изостављено) 

у табели 5 Suzuki  не јасно нам је исто као и у табели 1 Застава 

у табели 6 Škoda не јасно нам је исто као и у табели 1 Застава и још плус: 

1.замена кочионог цилиндра (дали сте мислили на предњи главни кочиони 

цилиндар или на задњи кочиони цилиндар) 
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у табели 7 Peugeot не јасно нам је исто као и у табели 1 Застава“ 

ПОНУЂАЧ 2: 

„Обраћамо се са захтевом за појашњењем конкурсне документације и 

предлажемо да се иста измени како би заинтересовани понуђач могао да реално 

определи цену услуга и резервних делова за поједине марке и моделе возила. 

У конкурсној документацији је на страни 42 за сва возила Škoda дата једна 

табела иако се модели разликују по мотору и шасији, тј. делови нису 

компатибилни ни по техничким карактеристикама а самим тим ни по цени. 

Модели возила Škoda наведени су на страни 8 и то: Octavia, Fabia Ambiente 

и Roomster praktik. 

Предлажемо да се у конкурсној документацији измени табела на страни 42 

и да се за сваки од поменутих модела посебно формира цена услуге  и резервних 

делова“. 

ПОНУЂАЧ 3: 

„На стр 43 Конкурсне документације у делу означено бројем 7) PEUGEOT 

206   наведено је у табели (осми ред) Врста услуге да се тражи услуга : „замена 

свећица и каблова“ 

Указујемо на неправилност у погледу описа ове услуге и захтеваног дела 

обзиром да предметно возило   PEUGEOT 206   нема каблове, бобина се поставља 

директно на свећице. 

На стр. 37 Конкурсне документације  у делу означено бројем 2) ЗАСТАВА   

наведено је у табели  Врста услуге није наведено за које возило се тражи услуга 

обзиром да у спецификацији возила стоји да  су предметом јавне набавке 

обухваћена следећа возила по моделу: Zastava 188 / Skala 55 / Skala 

101.Заинтересовано лице указује да је потребно да се у табели која садржи Цену 

рада и Цену резервних делова јасно назначи модел возила како би се могла 

формирати цена услуге и резервног дела“. 

 

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: 

 На страни 46/52 измењене конкурсне документације у оквиру 

НАПОМЕНА наведено је следеће: 

 Приликом уписивања цена резервних делова за извршене услуге по 

спецификацији услуга из табела 1-7 понуђачи уписују цену материјала и 

резервних делова који су потребни за извршење те услуге, односно цену укупне 

количине материјала или резервних делова. 

 Одговори на сва остала питања потенцијалних понуђача дати су кроз 

измену конкурсне документације која се може преузети на Порталу Управе за 

јавне набавке  www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца 

www.uzb.minpolj.gov.rs.                                                                                     

 Имајући у виду наведено Наручилац је продужио рок за подношење 

понуде, о чему је објавио обавештење на поменутим интернет адресама. 

 

 

КОМИСИЈА 

 

 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације. 
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