
 

Датум: 14.05.2020..године 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

   По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези са 

припремањем понуда у поступку јавне набавке мале вредности „Поправка и сервисирање  

возила“ 1.2.29/2020, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује 

одговор. 
 

 

 

 

Питање: 

 

 

Postovani,Molim Vas za dodatna pojasnjenja: 

- za sve partije 

1. Sta treba da obuhvati mali, a sta velikii servis? 

2. Koje operacije podrazumeva reciklaza i punjenje auto-klime, a sta popravka i punjenje auto-

klime? 

3. Da li revizija el.pokretača podrazumeva samo dijagnostiku kvara ili i popravku? 

4. Sta podrazumeva reparacija kočionog sistema? 

  Partija3:    

5. Koje su godiste vozila DOBLO i FIORINO ikoje motore imaju (dizel ili benzin varijantu)? 

 

Partija 4: 

6. Koje godiste je FIESTA i koji motor ima? 

zahvaljujem unapred 

 

 

 

 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 
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Одговор: 

 

Pitanje1: 

-mali servis obuhvata zamenu motornog ulja + zamenu svih filtera automobila (filter motornog 

ulja, vazduha, kabine, goriva) 

- veliki servis obuhvata zamenu seta zupčastog kaiša (zupčasti kaiš, roleri, španeri), zamenu PK 

kaiša, zamenu pumpe za vodu + mali servis 

Pitanje2: 
u stavci 7 partije 1 J.N.1.2.29/20, treba da stoji „popravka i punjenje auto klime“, kao i u ostalim 

partijama ove nabavke.  

Popravka i punjenje auto klime obuhvata sledeće poslove: 

                -proveru zaptivenosti sistema za hlađenje 

                -proveru glavnih delova sistema 

                -proveru kompresora i remont (po potrebi),  

                -proveru pogonskog kaiša kompresora (provera zategnutosti kaiša)  

                -proveru hladnjaka klime (provera zaptivenosti, zaprljanosti) i zamena/pranje po potrebi 

                -sve aktivnosti neophodne za ispravan rad sistema za hlađenje 

Pitanje3: 

Da, revizija el.pokretača podrazumeva i dijagnostiku i popravku. 

Pitanje 4:  

 Reparacija kočionog sistema podrazumeva: 

                -ispitivanje kočione sile 

                -pregled glavnih delova kočnice 

                -razradu kočionih čeljusti (po potrebi) 

                -reparaciju kočionih doboša (po potrebi) 

                -zamenu doboša/diskova (po potrebi) 

                -zamena kočionih pločica/paknova (po potrebi) uz zamenu ili bez zamene 

diskova/doboša (po potrebi) 

                -zamenu kočionih creva (po potrebi) 

                -sve aktivnosti neophodne za ispravan rad kočionog sistema 

 

Pitanje 5: 

Fiat doblo pick up – godište 2015, motor 1600 cm3, dizel 

Fiat fiorino – godište 2016, motor 1300cm3, dizel 

Fiat doblo cargo – godište 2008, motor 1900 cm3, dizel 

 

Pitanje 6: 

Ford fiesta – godište 2009, motor 1400cm3, dizel 

 

 

  
Овај документ је саставни конкурсне документације. 

 



Понуђачи морају да прилагоде своје понуде наведеним променама у 

конкурсној документацији. Будући да се конкурсна документација мења 

на мање од 8 дана до истека рока за подношења понуда, крајњи рок за 

подношење и отварање понуда ће бити продужен и то на 19.05.2020. 

године до 11h, односно 11:30h 

 

Комисија за јавну набавку број  1.2.29/2020 


