Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Дирекција за управљање
одузетом имовином
Број: 404-02-100/2015-03/6
Датум: 28.10.2015. године
Немањина 22-26
Београд
Ј.А.

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 у поступку мале вредности
- 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
27.10.2015. године у 11.12 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Нисте навели појединости о самом возилу (број шасије, мотор, мењач, опрема)
нити било шта друго што описује ово возило узимајући у обзир да овај тип возила
се производи у 20-ак типова и варијанти. Најбоље је доставит број шасије из ког
овлашћен сервисер види све.
1. Одговор Комисије:
Број шасије је наведен у делу 2. Техничка спецификација, на страни 5 конкурсне
документације.
2. Питање заинтересованог лица:
Навели сте да се попуни норматив за велики број радних позиција. Овлашћен
сервисер је дужан да се придржава фабричког норматива, а при том је возило у
гарантном року и сви евентуални кварови изузев редовног сервиса падају на терет
произвођача и сервисера.

2. Одговор Комисије:
Kао одговор на постављено питање, Комисија за јавну набавку ће изменити
Конкурсну документацију и истог дана је објавити на Порталу јавних набавки и
својој интернет страници.
Такође, у делу 2. Техничка спецификација, на страни 5 конкурсне документације, у
трећем пасусу је назначено да је предпоставка да ће се до краја године радити само
један редован сервис.
3. Питање заинтересованог лица:
Исто као и претходно документација је формирана за редовно сервисирање. У
редовно сервисирање не спада хомокинетички зглоб, ауспух, пумпа за воду,
акумулатор (све ово спада у гарантни рок, а трошкове сноси фабрика).
3. Одговор Комисије:
Kао одговор на постављено питање, Комисија за јавну набавку ће изменити
Конкурсну документацију и истог дана је објавити на Порталу јавних набавки и
својој интернет страници.
4. Питање заинтересованог лица:
Ако се све од тражених делова наведе у понуди укупна цена ће далеко превазићи
процењену вредност.
4. Одговор Комисије:
Kао одговор на постављено питање, погледати Додатне информације и појашњења
1 објављене 27. октобра 2015. године на Порталу јавних набавки и нашој 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

