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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 

у вези конкурсне документације за јавну набавку услуга – редовно 

сервисирање и текуће одржавање возила, обликоване у више истоврсних 

посебних целина (партија) од 1  до 5 и то: 

партија 4 - сервисирање возила – програм ФИАТ И ЗАСТАВА. 

ЈН ОП 2/2014 
 

 
Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe  услуга – редовно сервисирање 

и текуће одржавање возила, обликоване у више истоврсних посебних целина 

(партија) од 1  до 5 и то: 

Партија 4 - сервисирање возила – програм Фиат и Застава. 

 

Путем е - maila 05.02.2014. године примили смо ваш допис, којим тражите  

појашњења у вези Конкурсне документације за  набавку  услуга – редовно 

сервисирање и текуће одржавање возила, обликоване у више истоврсних 

посебних целина (партија) од 1  до 5 и то: 

Партија 4 - сервисирање возила – програм Фиат и Застава,  у оквиру којег 

сте поставили следећа питања: 

 

Питањa: 
 

1. За партију 4 - Сервисирање возила програм ФИАТ И ЗАСТАВА потребни су 

нам бројеви шасија за возила  FIAT PUNTO GRANDE 1.3 i FIAT DUCATO 2.3 

како би тачно унели потребне податке. 

2. Такође, да ли можемо добити табеле за попуњавање у EXCEL формату 

пошто у PDF формату не можемо да уносимо податке електронским путем. 
   На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/2012) достављамо појашњење, на постављенa питањa: 

 

Одговори: 

1. Бројеви шасија за возила марке Фиат су: 
FIAT PUNTO GRANDE 1.3 JTD Br. šasije ZFA19900001523461 i ZFA19900001523351.  
FIAT DUCATO 2.3 Br. šasije ZFA24400007353392 i ZFA24400007362775.  

2. У Конкурсној документацији у делу „2. Упутство понуђачима како да сачине 

понуду“ у тачки „2б) начин попуњавања образаца датих у конкурсној 

документацији, односно података који морају бити њихов саставни део:» 

наведено је да се понуда сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у 

обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Имајући у виду 

наведено нисмо у могућности да вам доставимо табеле у EXCEL формату. 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                                       


