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

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку  

- услуге одржавања и сервисирања возила Шкода Октавија 2014. 

годиште са уградњом резервних делова - 

редни број 5/2015 

 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 29. 

октобра 2015. године у 9.03 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Као што знате, јуче смо доставили своју понуду. Предпостављамо да се нова 

понуда доставља на измењеној документацији, да ли је тако? 

1. Одговор Комисије: 
Дирекција вас је тим поводом, дана 28. октобра 2015. године путем мејла 

обавестила о следећем. Цитирам: 

„Овом приликом вас обавештавамо да је Дирекција за управљање одузетом 

имовином дана 28. октобра 2015. године у 11.48 сати примила вашу понуду за јавну 

набавку услуге одржавања и сервисирања возила Шкода Октавија 2014. годиште са 

уградњом резервних делова, редни број 5/2015, за коју је рок за подношење понуда 

30. Октобар 2015. године до 10.00 сати. 

Измене конкурсне документације за горе наведену јавну набавку Дирекција 

је извршила и продужила рок за подношење понуда у складу са чланом 63. став 5. 

Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12 и 14/15) и исте 



објавила на свом сајту и Порталу јавних набавки у законском року, али након 

пријема ваше понуде. 

С обзиром на све наведено, указујемо вам да сте дужни да прилагодите своју 

понуду наведеним изменама конкурсне документације како не би била одбијена 

као неприхватљива. 

                У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник РС'', бр. 124/12 и 14/15), у року за подношење понуде понуђач може да 

измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној 

документацији. 

           У складу са тачком 5.3 конкурсне документације, понуђач може у било ком 

тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или опозове 

своју понуду писаним обавештењем, са ознаком: ''Измена понуде'', ''Допуна 

понуде'' или ''Опозив понуде'' за јавну набавку услуге одржавања и сервисирања 

возила Шкода Октавија 2014. годиште са уградњом резервних делова редни број 

5/2015. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која 

документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не 

може да измени, допуни или опозове своју понуду. 

            У сва три случаја (допуна, измена, опозив), понуђач мора водити рачуна да 

измену, допуну или опозив достави на начин који је одређен у тачки 5.2 конкурсне 

документације за подношење понуда.“ 
 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У новој измењеној документацији, у обрасцу 6.3 - Образац структуре цене, са 

упутством како да се попуни, у табели - елемент критеријума - број норма сати за 

најчешће интервенције, 2 пута је унета иста ставка (6 - замена филтера уља и 15 – 

замена филтера за уље) . Како да се понашамо у вези са тим ? Да  ли да 2x унесемо 

исту норму и рачунамо је, или да прескочимо једну? 

2. Питање заинтересованог лица: 
У питању је техничка грешка. Комисија за јавну набавку ће изменити Конкурсну 

документацију у складу са тим и истог дана је објавити на Порталу јавних набавки 

и својој интернет страници. 

 

 

 

  

 

Комисија за јавну набавку 

 

- Joвана Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

- Владимир Нинковић, дипломирани економиста; 

- Мирослав Марковић, CCC; 

- Драгана Живковић, дипломирани правник;  

- Јелена Брњош, дипломирани економиста; 

- Горан Кардаш, CCC. 

 
 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 

 

 


