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 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012 и 14/2015, 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац - Општинска управа општине 

Апатин  објављује: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА  Бр. 57/2019 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ (СВЕ ВРСТЕ)   

 

Сагласно члану 63. став 2. ЗЈН, Заинтересовано лице је дана 23.12.2019. године електронским 

путем, упутило захтев Наручиоцу за додатне информације и појашњења у вези са 

припремањем понуда у насловљеном поступку јавне набавке услуга бр. 57/2019., како следи: 

 

"Питање потенцијалног понуђача: 

 Поштовани,  

1.Обраћам Вам се у вези јавне набавке мале вредности ЈН 57/2019 - одржавање и сервисне 

услуге (све врсте). 

Приликом увида у тендерску документацију стекла сам одређене недоумице које бих волела да 

отклонимо у најкраћем могућем року како бих могла благовремено да предам документацију 

ради учешћа у поступку. 

- Редовно сервисирање возила садржи колону са бројем предвиђених сервиса на основу 

предвиђених километара - податак који мени недостаје, а може да буде коефицијент за увећање 

укупних цена услуга и уграђених делова. 

- Ванредно сервисирање возила 

У табелама за свако возило појединачно долази до понављања ставки (тачка 1.  2. 3. 4. се 

понавља са тачкама 17. 18. 19. 20.) Интересује ме да ли је неопходно понављати износе јер 

самим тим се увећава цена? 

У табелама за свако возило појединачно под тачком 7. налази се замена споне волана па бих 

Вас молила за објашњење појма самим тим да табела под тачкама 28. и 29. садржи замену тела 

споне и краја споне. Који део суспензије се подразумева под 'заменом споне волана'? 

У табелама за свако возило појединачно под тачком 13. - Дијагностичка провера мотора 

остављен је простор за понуду резервних делова. Дијагностичка провера мотора не инсистира 



никакву замену резервних делова па самим тим остаје недоумица шта да се у предвиђени 

простор упише. 

2. У току процеса прикупљања и попуњавања конкурсне документације наишли смо до 

следећих  питања везаних за понуду: 

- Ста подразумева сервис припадајуце пнуматике под тачком 9. приликом ванредног 

сервисирања возила? 

- Тацка 12. оправка и ревизија алтернатора. Због великог избора резервних делова није тачно 

дефинисано ста се подразумева под оправком и ревизијом. 

- Тацка 13. оправка и ревизија електропокретаца.  Због великог избора резервних делова није 

тачно дефинисано ста се подразумева под оправком и ревизијом.  

- Тацка 14. Ревизија, пуњење и оправка клима уређаја.  Због великог избора резервних делова 

није тачно дефинисано шта се подразумева под оправком и ревизијом. Пуњење климе је јасна 

дефиниција за коју може да се да предрачун. 

- Тачка 16. Дијагностичка провера мотора не изискује резервне делове. 

- Тачка 17. Генерална ревизија мотора - Веома обиман појам. На које делове се конкретно 

односи овај део јер распон цена може да буде изразен у десетинама хиљада динара. 

- Тачка 30. подизач прозора на вратима - која страна возила, предњи или задњи? 

- Тачка 40. чишчење дизни не изискује резервне делове. 

 
ОДГОВОР  НАРУЧИОЦА: 

 

 

У смислу свега наведеног, Наручилац прихвата сугестије потенцијалног понуђача и у 

складу са тим врши имену и допуну конкурсне документације и уједно и продужујемо рок 

за подношење понуда. 

 

 

Комисија за јавне набавке 


