
 

Датум: 20.01.2021.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 отвореном поступку јавне набавке „ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА“ 1.2.36/2020, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о 

јавним набавкама, објављује одговор. 
 

Питање 1: 
 

Postovani, 

Citajuci konkursnu dokumentaciju za JN Popravka i servisiranje gradjevinskih masina neophodna su nam sledeca 

pojasnjenja 

Sta se podrazumeva pod normativom koji  se dostavlja uz ponudu a  koji ce se primenjivati uz sve vrste usluga ( sta 

treba da bude iskazano ) i da li se normativ dostavlja za svaku partiju odvojeno? 

U  objavljenoj tehnickoj specifikaciji mozemo da vidimo obrazac 1.1 i 1.2 ali  ne vidimo obrasce 1.3 i 1.4 1.5 ( da li 

se oni odnose na podizvodjace)? 

 

Питање 2: 

 
Postovani, 

vezano za jn Popravka i servisiranje gradjevinskih masina, postavljamo jos jedno pitanje -da li je neophodno da se 

za svaku partiju dostavi kopija vlasnickog lista i da li se m prijave , obrazac 2, obrazac 6,7,8 i 9,takodje dostavljaju 

za svaku partiju posebno? 

U nadi da cete nam odgovoriti iako je isekao zakonski rok ,  

Srdacan pozdrav, 

 

Одговор 1:  

- Normativ predstavlja broj potrebnih sati za izvršenje tražene usluge i nalazi se u Obrascu strukture cene 

– Tabela A i potrebno je iskazati broj norma sati za sve tražene  popravke tj.ulugе  (intervencije) 

- Normativ se dostavlja za svaku partiju posebno 

- U delu ponuda mora da sadrži brišu se obrasci 1.3, 1.4 i 1.5 

 

Одговор 2:  

Ukoliko podnosite ponude za obe partije na obrascija 2, 7, 8 i 9 upišite Partija 1 i 2 i nije potrebno 

dostavljanje za svaku partiju posebno. Obrazac 3 je potrebno kopirati i podneti za svaku partiju posebno.  

Kopija vlasničkog lista se dostavlja jedna za obe partije kao i M obrasci ukoliko su ista lica navedena u 

obrascu 9 za obe partije.  
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Овај документ је саставни конкурсне документације. 

 

Врши се измена и допуна конкурсне документације као и продужење рока за 

подношење понуда. Нови рок за подношење и отварање понуда је 26.01.2021. године 

до 11 часова односно 11:30 

 

Комисија за јавну набавку број  1.2.36/2020 


