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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: Обзиром да је за партију 28 јасно  издвојена ставка"поправка и замена  ауто стакала" а да  
за партију 27  нема те ставке  већ "остали занатски радови и услуге (обрада главе мотора итд)", 
интересује нас да ли "остали занатски радови"   подразумевају замену ауто стакала или за партију 27 
није предвиђена  услуга везана за поправку и замену ауто стакала? 
Како би доставили исправну понуду за  партије које се односе на поправку и замену ауто стакала 
молимо  за одговор. 
 
ОДГОВОР 1: За партију 27 остали занатски радови се односе и на поправку и замену ауто стакала. 
 
ПИТАЊЕ 2: У Упутству понуђачима како се попуњава понуда није наведено да се доставља и 
поглавље III Врста оквирног споразума, техничке карактеристике, место извршења услуге. 
Да ли је потребно доставити потписано и оверено поглавље III и да ли се подноси у једном примерку 
без обзира на број партија за које се конкурише. 
 
ОДГОВОР 2: Потребно је да понуђач достави поглавље III потписано од стране овлашћеног 
представника понуђача, а уколико понуду подноси група понуђача, поглавље III - Техничка 
спецификација мора бити потписана од стране лица наведеног у Споразуму или од стране 
овлашћеног лица сваког члана заједничке понуде.  
Такође, довољно је да се исто достави у једном примерку без обзира на број партија за које се 
подноси понуда. 
 
ПИТАЊЕ 3: Интересује ме да ли документацију за јавну набавку, непосредно у писарници може 
поднети било које лице уместо мене, јер нисам у могућности лично да предам, а ако пошаљем преко 
поште неће стићи на време. 
 
ОДГОВОР 3: Овлашћени представник понуђача не мора лично да преда понуду. Напомињем да је 
нужно да понуда буде поднета благовремено и прописно означено   
 
 
       



ПИТАЊЕ 4: Шта је потребно доставити за запослене, да ли је довољно само доставити МА -образац 
тј.образац на обавезно социјално осигурање или треба још нешто? 
 
ОДГОВОР 4: Наведено је у Конкурсној документацији да је потребно да понуђачи доставе изјаве 
понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу са навођењем имена запослених 
радника сходно радовима за које подносе понуду.  
Образац изјаве налази се у поглављу XIV - Изјава понуђача за запослена лица. 
 
 
                                                                           КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


