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ПИТАЊА ОДГОВОРИ  бр. 1 

Јавна набавка услуге ремонта осовинских склопова возних средстава, у отвореном 

поступку, јавна набавка број 105/2014 

 

Један од понуђача поставио је питања: 
 

Питање 1: У садржају документације  под тaчком 4.наведени су обрасци примењени 

за све партије. Образац бр. 8ц- Изјава о кадровском капацитету за партију __  и 

образац бр.9-Овлашћење произвођача за партију __  такођер су  наведени али се не 

налазе у документацији. 

Одговор 1: Наведени обрасци грешком стоје у садржају. Нисте у обавези да их 

доставите. 
 

Питање 2: У прилогу 1. код посебних техничких услова је наведено да наручилац 

сноси трошкове транспорта. Занима нас на којем паритету доставе осовинских 

склопова наручилац сноси трошкове (до границе или до радионице извршиоца)? 

Одговор 2: Све трошкове транспорта од складишта Наручиоца до седишта 

Извршиоца, сноси Извршилац. 
 

Питање 3: Познато нам је да се јавна набавка састоји од две  партије, те да се свака 

нуди посебно али нас занима да ли је могуће понудити само једну од наведених 

партија? 

Одговор 3: Да. 
 

Питање 4: Јавна набавка се састоји од основних и додатних радова, који се утврђују 

након дефектаже. Наведено је да  образац за структуру цене мора садржавати све 

трошкове.С обзиром да није познато на којој количини колних слогова ће се радити 

додатни радови може ли се цена исказати као цена основних радова и цена додатних 

радова? 

Одговор 4: Понуда мора да буде у складу са обрасцем за структуру цене. 

Понуђач може да види осовинске склопове пре подношења понуде. 

 

Питање 5: У  додатним условима је наведено да се требају приложити биланс стања 

и биланс успеха у претходне три обрачунске године како би се задовољио 

критеријум финанцијског капацитета, или извештај о бонитету за јавне набавке. 

Занима нас да ли извештај о бонитету у прилогу задовољава тражено и да ли је уз 

њега потребно прилагати биланс стања и биланс успеха? 

Одговор 5: Задовољава. 

 



Питање 6: У документацији од партије 2 није наведено да ли осовински склопови 

долазе са редукторима ( кућештем ) или без њих? 

Одговор 6: Осовински склопови који су предмет у Партији 2 шаљу се у оправку 

без редуктора. 

 

 
 

С поштовањем 

 

                                                                                         Комисија за јавну набавку 


