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 БРОЈ: 404-146/2017 
 

ДАТУМ: 14.06.2017. године 

 

 

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 2 – НАБАВКА АУТО ОПРЕМЕ (прва помоћ, прслуци, сајле за вучу) 

 

ЈНМВ 23/2017 

 

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

ауто опреме, резервних делова и потрошног материјала за аутомобиле, 

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

НАБАВКА АУТО ОПРЕМЕ (прва помоћ, прслуци, сајле за вучу) 

 

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 

17:00 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 2 

– НАБАВКА АУТО ОПРЕМЕ (прва помоћ, прслуци, сајле за вучу), ЈНМВ 23/2017, у 

оквиру кога је поставило следећe питањe: 

 

Поштована, 

У конкурсној документацији у наслову наводите 

ПАРТИЈА 2. НАБАВКА АУТО ОПРЕМЕ (ПРВА ПОМОЋ, ПРСЛУЦИ, САЈЛЕ ЗА 

ВУЧУ) ЈНМВ 23/2017 

 

А у  табели  спецификације следеће 

Р.БРОЈ  НАЗИВ  ЈЕДИНИЦА МЕРЕ  КОЛИЧИНА  
1  Комплет резервних сијалица  комад  30  

2  Комплет прве помоћи  комад  30  

3  Рефлектујући троугао  комад  30  

4  Уже за вучу  комад  30  

 
Питање бр 1 

Ставка бр 3 – Да ли су Вама потребни рефлектујући прслуци као што је 

наведено у називу јавне набавке или троуглови како је наведено у спецификацији 

 

Питање бр 2  

Ставка бр 4 – Да ли су вама потребне сајле за вучу као што је наведено у 

нслову јавне набавке или Вам треба уже за вучу као штоје анведено у 

спецификацији 

 

 

 

 



  

Питање бр 3 

Ставка бр 1 – Молим Вас наведите који комплет/гарнитура резервних 

сијалица захтевате да буде понуђена Н4 или Н7 

 

 

Напомена 

У обавезну опрему у аутомобилу спадају и рефлектујући прслуци који нису 

наведени у спецификацији па је наш предлог да додате пету позицију 

рефлектујући прслуци. 

 

 

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 1: Понуђачи су у обавези да понуде добра која су наведена у 

техничкој спецификацији – за ставку 3 – рефлектујући троугао. 

 

Одговор број 2: Понуђачи су у обавези да понуде добра која су наведена у 

техничкој спецификацији – за ставку 4 – уже за вучу. 

 

Одговор број 3. 

Понуђачи су у обавези да понуде комплет резервних сијалица Н4 и Н7. 

Сходно одговору Наручилац ће сачинити Измене и допуне 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 

 

 

 

 


