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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА 1 

у вези конкурсне документације за јавну набавку услуга – сервис 

дизел електричних агрегата 

ЈНМВ 20/2016 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe  услуга – сервис дизел 

електричних агрегата. 

 

Путем е - maila 03.08.2016. године примили смо допис, којим 

заинтересовано лице  тражи  појашњење у вези Конкурсне документације за  

набавку  услуга – сервис дизел електричних агрегата,  и то: 

 

Питања: 

1. Да ли је потребно да понуђач има запослене сервисере – механичаре за 

сервисирање агрегата? (овакав услов је био дефинисан у свим набавкама 

за сервисирање агрегата од стране Наручиоца а овај пут је изостављен. Да 

ли понуде могу да достављају и пекаре, апотеке… обзиром да ничим нисте 

обезбедили да ће услуга сервиса бити извршена од стране лица која су 

обучена и оспособљена за такве услуге врсте услуга. Самим тим стиче се 

утисак да Наручилац фаворизује понуђача који не поседује довољан 

кадровски капацитет за извршење набавке)? 

2. Да ли је потребно да понуђач испуњава технички капацитет, да је до сад у 

задње три године пружао услуге сервисирања агрегата, што је у свим 

набавкама наручиоца до сада био додатни услов'? 

3. Да ли је потребно да понуђач буде овлашћени сервис од стране 

произвођача агрегата? 

4. Да ли је потребно да понуђач буде регистрован за сервисирање? 

5. Да ли је потребно да понуђач поседује сертификате о обучености за 

сервисирање агрегата од стране произвођача? 

6. Да ли је потрбено да понуђач поседује уређај за дијагностику рада 

агрегата обзиром да је потребно извршити конторлу рада агрегата по 

завршеном сервисирању? 

7. Да ли је потребно да филтери за сервисирање буду оригинални? 

8. Обзиром да моторно уље се користи по препоруци произвођача, и није 

препоручљиво сипати другу врсту уља од другог произвођача, јер штети 

раду мотора тј.агрегата, молим вас да прецизирате уље које је потребно 

сипати у агрегате (и сами сте дефинисали одговарајуће)? 

 

 
 

 

 



  

 
  На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/2015) достављамо појашњењa, на постављена 

питања: 

 

 

Одговори: 

 

1., 2. и 5.  У вези додатних информацијама под редним бројем  1., 2. и 5. Наручилац 
је извршио измене и допуне конкурсне документације за предметну набавку,које су 
објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 
05.08.2016.године.  
Истовремено, Наручилац је сходно ставу 5, члана 63. Закона о јавним набавкама продужио 
рок за подношење понуда и објавио обавештење о продужењу рока за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 05.08.2016.године. 

 
3. Не. 
 
4. Не. 
 
6. Не. 
 
7. Не. 
 
8. У агрегате се сипа уље по препоруци произвођача агрегата. 

 

 

 

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 

1. Јована Јоргић, члан 

2. Горан Простран, заменик члана 

3. Ивана Секулић, члан 


