
 
 
Комисија за јавну набавку                                                            Свим потенцијалним понуђачима 
 

 
Набавка ЈНМВ 05/2016 – Резервни делови за одржавање возила 
 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

 

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку добара број ЈНМВ 05/2016 Резервни 

делови за одржавање возила, наручилац у предвиђеном року од 3 дана даје следећа појашњења на 

захтев од стране заинтересованих лица: 

 
Питање 1. Да ли нам можете доставити каталошке бројеве резервних делова који су Вам потребни како 

би сви заинтересовани понуђачи могли равноправно учествовати што и нови закон предвиђа. 

Појашњење 1. Нисмо у могућности да Вам доставимо „каталошке“ бројеве за тражена добра, а 

сматрамо да и без њих сви потенцијални понуђачи ће бити равноправни. 

 

Питање 2. Да ли су предмет набавке нови резервни делови пошто на позицији 14 партија 1. тражите 

диференцијал који као нов резервни део не постоји већ дуги низ година 

Појашњење 2. Предмет набавке су искључиво нови резервни делови, па тако и на споменутој позицији 

14. код партије 1, јер ако се и не производи постоји можда на залихама.  

Ипак дата позиција ће бити избрисана и изузета приликом укупног вредновања партије 1. 

 

Питање 3. Да ли на позицији 11. делови алнасера такође у партији 1. понуђач треба да буде 

мађионичар да би закључио шта је Вама потребно пошто делови алнасера су јако широк појам  

Појашњење 3. Наручилац је код конкретне позиције мислио на скуп основних елемената и то: ротор, 

бендикс и аутомат, те ће ту позицију тако у комплету и вредновати. 

 

Питање 4. Да ли је законска обавеза Ваша да одговоре заинтересованим понућачима доставите или је 

довољно да их објавите на порталу и вашем сајту 

Појашњење 4. Члан 63. Закона о јавним набавкама говори управо о томе па Вам преносимо део истог: 

„Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, 
дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуде.* 
У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, 
одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.* „ 
Значи ЈКП „Водовод“ Зајечар ће све додатне информације или појашњења као и измене или допуне 

конкурсне документације објављивати на порталу јавних набавки. 

 
_______ . _______ 

 
 
У складу са законским одредбама наручилац одговоре на постављена питања објављује на: 

 порталу јавних набаки и 
 интернет страници наручиоца  

 
 
У Зајечару, 
Дана:22.02.2016. 

  

                                                                                         Комисија за јавне набавке 

ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 
19 000 Зајечар, Србија 
Бул. др Зорана Ђинђића 5 
ПИБ: 101328084,  
Матични број: 07183372 

 
www.vodovodza.rs 

Служба јавних набавки 
Тел: 019/422 041 

019/423 041 
Факс: 019/422 859 

e-mail: vodovodza@ptt.rs 

http://www.vodovodza.rs/
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