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ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума 
са поновним отварањем конкуренције јавне набавке услуга, обликован у 28 партија -
Одржавање возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и 
друго, ЈН 185/19 
 
Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције јавне набавке услуга, обликован у 28 
партија - Одржавање возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и 
друго, ЈН 185/19 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 
124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
Питања и одговори - појашњења конкурсне документације 
 
ПИТАЊЕ 1: - Који је максимални износ који може понуда да чини? 
 
ОДГОВОР 1: Имајући у виду да се предметни поступак спроводи ради закључења оквирног 
споразума са поновним отварањем конкуренције, у конкретном случају није потребно сачинити 
понуду са ценама. Када се јави потреба за конкретном услугом Наручилац ће упутити захтев за доставу 
понуда свим Добављачима са којим је закључио оквирни споразум да доставе своје понуде, и избраће 
понуду према критеријуму најниже понуђене цене.  
Потребно је да се Добављачи везују за тржишне цене односно да понуђене цене не прелазе оквир 
реалне тржишне вредности предметних услуга. 
 
ПИТАЊЕ 2: Који је рок за извршење радова (мин-макс) ?  
 
ОДГОВОР 2: Приликом поновног отварања конкуренције и слања позива за доставу понуда 
Наручилац ће предвидети Рок за извршење услуга у зависности од врсте поправке на возилима. 
 
ПИТАЊЕ 3: Овлашћени смо Citroenova сервис, да ли можемо да предамо и за peugeot возила иако 
нисмо овлашћени за peugeot? И ако може реците нам под којим партијама се подразумевају и да ли 
посебно попуњавамо документацију или заједно Citroenova и peugeot. 
 
ОДГОВОР 3: Можете поднети понуду. Није потребно да посебно попуњавате документацију. 
       
ПИТАЊЕ 4: Изјаве које пишемо на нашем меморандуму да ли морају да иду свака појединачно или 
можемо да објединимо све на једној изјави?  
 
ОДГОВОР 4: Понуђач је дужан да достави доказе о испуњености услова на начин на који Наручилац 
јасно може да утврди испуњеност истих. 
Понуђач може приликом подношења понуде да тражене обрасце достави у једном примерку уз 
прецизно навођење партија за које подноси понуду. 
 
 



ПИТАЊЕ 5: Колики је максимални рок за важење понуде? 
 
ОДГОВОР 5: Минимални рок важења понуде је  90 дана од дана отварања понуде. 

 
ПИТАЊЕ 6: Молимо  Вас да отварање јавне набавке Одржавање возила, транспортних средстава, 
механизације, радних машина, мотоцикала и друго, ЈН 185/19 Одложите за 13.11.2019. јер нисмо у 
могућности да прикупимо сву потребну документацију због предстојећег празника као и због 
учествовања на још две јавне набавке. 
 
ОДГОВОР 6: Објављено је обавештење о продужењу рока за доставу понуда. Рок за доставу понуда је 
до 9 часова 13.11.2019. године, а отварање понуда одржаће се истога дана у 10 часова. 

 
ПИТАЊЕ 7: Молимо Вас да одложите јавну набавку „Одржавање возила, транспортних средстава, 
механизације, радних машина, мотоцикала и друго, ЈН 185/19„ нисмо у могућности да испоштујемо 
због свеобухватности документације прописане предметном набавком и чињенице да су испред нас 
државни празници, те да због тога документацију не можемо добити на време. 
 
ОДГОВОР 7: Објављено је обавештење о продужењу рока за доставу понуда. Рок за доставу понуда је 
до 9 часова 13.11.2019. године, а отварање понуда одржаће се истога дана у 10 часова. 
 
 
                                                                           КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


