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ПРЕДМЕТ :  

 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 07/2017 - Набавка услугa 

сервисирања и одржавања возила са уградњом оригиналних резервних (ознака из 

Општег речника набавки: 50112200 - Услуге поправки и одржавања аутомобила)  

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 

14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 07/2017 - Набавка услугa 

сервисирања и одржавања возила са уградњом оригиналних резервних, достављамо 

вам одговор на следећe питањe: 

 

ПИТАЊЕ:  
На страни 11 од 45 тендерске документације навели сте следеће: 

,,Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и додатне услове 

из тачке 2. овог Поглавља.“ 

Како је у питању набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом оригиналних 

резервних делова са јасно одређеном врстом услуга које су предмет јавне набавке, не видимо 

оправданост Вашег захтева да не дозвољавате могућност подношења заједничке понуде, 

односно заједничког испуњавања додатних услова за учешће у овој јавној набавци. 

 
Молимо да, у складу са Законом о јавним набавкама исправите захтев да додатне услове ове јавне 

набавке мора појединачно испуњавати сваки понуђач у заједничкој понуди, јер у том случају не би 

могла да се поднесе заједничка понуда, што опет није у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

 

ОДГОВОР: 

Закон о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) у члану 81. став 2. 

оставља могућност да наручилац захтева, да додатне, као и обавезне услове мора да испуни  

сваки понуђач из групе понуђача. Такав захтев наручиоца је у овом случају оправдан, јер 

наручилац обједињавањем  пружања тражених услуга на једном месту избегава ситуације у 

којима због одржавања истоврсне опреме мора да иде на различите локације, уз губитак 

новца, времена и могућности лаке контроле пружене услуге. 

Наручилац остаје при својим захтевима. 

  

 

Овај допис представља саставни део конкурсне документације. 
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