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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН МВ бр. 404-97/17-IV, а у складу са чланом 

20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-97-4/17-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-97/17- IV 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА по партијама  

Партија 3- Одржавање возила марке “ШКОДА” 

ПИТАЊЕ ОДГОВОР 

1 На страни 63/122 (прилог 8/3) под 

ставком III резервни делови 

постављен је упит за цену „пакни – 

комплет“ редни број 2. али на овом 

возилу нису пакне већ плочице па 

нас занима како попунити ту ставку. 

 

Одговор се налази у Изменама и допунама конкурсне 

документације број 404-97-8/17-IV 

2 Постоји недоумица како попунити 

ставку: „предњи амортизери 

(комплет) редни број 4, да ли се 

мисли на цену оба амортизера или 

само једног јер је следећа ставка: 

„лежај точка (комплет)“ редни број 

5, да ли се мисли на један лежаја или 

на цену оба предња лежаја? 

 

Мисли се на цену једног амортизера и цену једног 

предњег лежаја 

3 На страни 93/122 Члан 15. у делу 

„саставни део Уговора: Прилог број 

1 -Понуда (наш број) постоји грешка 

у датуму јер уместо 2017 пише 2016 

година. 

Одговор се налази у Изменама и допунама конкурсне 

документације број 404-97-8/17-IV 

4 Такође следећа ставка: „сајла ручне 

кочнице (комплет)“ редни број 3, на 

овом возилу не постоје сајле ручне 

Одговор се налази у Изменама и допунама конкурсне 

документације број 404-97-8/17-IV 
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кочнице 

2 На страни 12/122 прилог 3/3 под 

ставком И сервисирање постоји упит 

за велики сервис. На наведеној 

страни пише “Велики сервис 

(120000 км)” док на страни 63/122 

прилог 8/3 у обрасцу структуре цене 

пише “велики сервис (80000 км)”. 

Одговор се налази у Изменама и допунама конкурсне 

документације број 404-97-8/17-IV 

 

                                KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    БР.РЕШЕЊА 404-97-4/17-IV 

 


