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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – набавка ауто 

опреме, резервних делова и потрошног материјала за аутомобиле, 

обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 – 2, 

ПАРТИЈА 1 – НАБАВКА ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 

АУТОМОБИЛЕ МАРКЕ ЈУГО  

ЈНМВ 23/2017 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe мале вредности добара – набавка 

ауто опреме, резервних делова и потрошног материјала за аутомобиле, 

обликованe у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 – 2, ПАРТИЈА 1 – 

НАБАВКА ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА АУТОМОБИЛЕ МАРКЕ ЈУГО 

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) је дана 09.06.2017. године 

16:28 часова, у писаном облику, путем mail-a, тражило додатне информације или 

појашњења, која су код Наручиоца заведена под бројем 404-146/2017, дана 

12.06.2017. године, а  у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – 

набавка ауто опреме, резервних делова и потрошног материјала за аутомобиле, 

обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 – 2, за ПАРТИЈУ 1 

– НАБАВКА ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА АУТОМОБИЛЕ МАРКЕ ЈУГО, 

ЈНМВ 23/2017,  у оквиру кога је поставило следећЕ питања: 

 

Поштовани, 

У конкурсној документацији на страни 4 врста, техничке карактеристике 

(спецификације), као и у делу 6.1. Табеларни део понуде под ставком бр. 29 и у 

обрасцу структуре цене на страни 29, захтевате следеће: 

 

РЕДНИ 
БРОЈ 

НАЗИВ ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА 

29  Шампон за безконтакно прање  12 литара  40  

 
Питање бр 1 

Да ли је Вама потребно 480 литара шампона за безконтактно прање? 

 

Образложење: 

Овај артикал се испоручује у паковању од 10 литара и 25 литара. Молим 

Вас наведите потребну количину шампона у литрама како би били у могућности 

да понудимо тражену количину. 

 

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

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације или 

појашњења: 

  

Одговор број 3. 

Одговор на питање је садржан у Измени и допуни конкурсне документације. 

 



  

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

   

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 


