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Број: 2041/12-2016 
06.02.2017. Године 
ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 у поступку јавне набавке – Резервни делови за одржавање возила и механизације и 

резервни делови за радне машине,  
 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 1.6/2016-2041 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом 
понуде у поступку јавне набавке: Резервни делови за одржавање возила и механизације и 
резервни делови за радне машине, редни број набавке 1.6/2016-2041 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 
заинтересовано лице у поступку јавне набавке: Резервни делови за одржавање возила и 
механизације и резервни делови за радне машине, редни број набавке 1.6/2016-204, се обратило 
дана 03.02.2017. Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са 
припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 2041/11-2016., од 03.02.2017. 
 
Питањe заинтересованог лица: 
 
Молимо вас, за додатно појашњење конкурусне документације за јавну набавку добра бр. 1.6/2016-
2041 Набавка резервних делова за одржавање возила и механизације и резервни делови за радне 
машине 
 
Ставка 510 - Диск задњи, тражена количина је 0. 
 
Молимо вас, да дефинишете позицију 510, да ли је у питању грешка (уколико се ради о 
једноцифреном броју или недостаје прва цифра, уколико је потребна количина двоцифрена) или 
уколико уопште немате потребу за овом ставком, молимо да је уклoните, јер ствара сметњу у 
калкулацији понуде. 
 
Молимо вас, да то урадите што пре, због скорашњег рока предаје документације. 
 
Одговор Наручиоца: 
Наручилац врши измену Прилога 1 конкурусне докуметације на начин да : 
 

1. брише позицију наведену  под редним број 510 – Диск задњи; 
2. врши исправку података за позиције од редног броја 358 закључно са 375, наведених у 

колони ''НАЗИВ ДЕЛА/ДИМЕНЗИЈЕ/ОПИС (према захтевима из Техничке спецификације)'', 
тако што уместо FAP2626,1985. година, сада стоји FAP2226, 1985. године. 

 
Укупан број позиција/ставки, након извршене измене, износити 945. 
 
Конкурсна документација у PDF формату, објављена дана 30.01.2017., у II пречишћеном облику, на 
Порталу јавних набавки и интерент страници Наручиоца  остаје непромењена. 
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Будући да је измена конкурусне докуметације, тачније њеног Прилога у excel формату, извршена 8 
или мање дана пре истека за подношење понуда, Наручилац продужава рок за подношење 
понуда. 
 
Нови рок за подношење понуда је - 13.02.2017. до 12,00 часова, без обзира на начин слања. 
Отварање понуда ће се одржати 13.02.2017.у 12,30 часова. 
 
Измена Прилога 1 конкурсне документације, у III пречишћеном облику, као и Обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда биће објављени на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца дана 06.02.2017. године. 

 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


