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Број: 01-01-30/2020-8 

Датум: 11.08.2020. година 

ВРШАЦ 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  

 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА 

Партија 4 - Резервни делови за радне машине 

- друга фаза квалификационог поступка - 

 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ 

 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01-01-30/2020. 

ПРЕДМЕТ: 

Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке добара набавка резервних делова 

за одржавање возила и радних машина - Партија 4 - Резервни делови за радне машине - друга фаза 

квалификационог поступка - за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, редни број набавке 01-01-30/2020.  

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано 

лице у поступку јавне набавке добара Набавка резервних делови за одржавање возила и радних машина за потребе 

ЈКП „Други октобар“, Вршац, редни број набавке 01-01-30/2020. обратило се дана 10.08.2020. Наручиоцу са 

захтевом број 01-01-30/2020-8 путем електронске поште, за појашњењем у вези са припремањем понуде.  

 

Питања заинтересованих лица: 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1 

 

Obzirom da u ovoj partiji ima više različitih proizvođača radnih mašina, da li je moguće dostaviti ponudu samo za jedan ili 

više proizvođača odnosno da li je obavezno ponuditi sve stavke u Vašem obrascu? 

 

Одговор Наручиоца: 

 

Поштовани,  

Конкурсном документацијом Наручилац је у тачки VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ/ 5. ПАРТИЈЕ навео следеће: 

Понуђач је дужан да понуди све ставке у Обрасцу понуде са структуром цене. 

 

Наручилац остаје при захтевима дефинисаним у Конкурсној документацији. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2 

 

U primljenoj dokumentaciji nismo dobili tabelu u kojoj postoji rubrika ya upisivanje cena? 

 

Одговор Наручиоца: 

 

Поштовани, 

Дана 06.08.2020. године на основу члана 34. став 8. ЗЈН, Наручилац ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, је путем 

електронским упутио позив квалификованим понуђачима да доставе своје понуде за ЈН добара - Набавка резервних 

делови за одржавање возила и радних машина, у другој фази квалификационог поступка, ЈНБР 01-01-30/2020.  

      ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР” 

http://www.oktobar.co.rs/
mailto:info@oktobar.rs
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У прилогу електронске поште која је послата квалификованим понуђачима налази се фајл у EXCEL 

формату/ПРИЛОГ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у коме се налази рубрика за уписивање цена (Образац 1 са 

структуром цене). 

Горе наведени ПРИЛОГ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ такође може се преузети са Портала Управе за јавне 

набавке - http://portal.ujn.gov.rs/ и интернет странице Наручиоца - www.oktobar.co.rs. 

 

Додатно појашњење биће објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 12.08.2020. 

године. 

 

Наручилац овим путем истиче да предметно додатно појашњење не представља измену Конкурсне 

документације. 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен 24.08.2020. до 10:00 часова сходно члану 63. став 5. ЗЈН. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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http://www.oktobar.co.rs/

