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Питања за ЈН ОП 04/2018 

 

 

П1: Да ли прихватате картон депонованих потписа за заступање оверен у банци 30.03.2018 године?  

 

О1: Картон депонованих потписа за заступање оверен у банци 30.03.2018. године, кад год да је оверен 

важи док се не измени. Прихватамо. 
  

 
П2: Да ли прихватае потврду НБС о ликвидности издату 30.04.2018. с обзиром да је позив за 

учествовање на тендеру упућен 12.04.2018. године? 

 

О2: У конкурсној документацији пише: „Понуђач мора да докаже да у последњих 6 месеци од дана 

објаве позива за доставом понуда није имао блокиран рачун. Доказ: Потврда Народне банке Србије о 

броју дана неликвидности.“ Такође прихватамо. 
  
10.05.2018. 

П1: У конкурсној документацији  у обрасцу структуре цене 5.2 навели сте да понуђена боја 

возила мора да буде металик зелена. Да ли прихватате возило које у свему одговара траженим 

техничким карактеристикама  осим у боји? Ако прихватате које боје долазе у обзир? 

О1: Прихватамо. Прихватићемо металик наранџасту боју. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ЈН ОП 04/2018 

 

15.06.2018 

Питања ЈН ОП 4/2018 Куповина возила 

као потенцијални добављачи добара за које сте изразили потребу путем ЈН ОП 4/2018, 

имао бих неколико питања у вези тендерске документације: 

1. ГУМЕ - увидели смо одређена неслагања у потребној количини гума (и зимских 

и летњи). Наиме, у Обрасцу структуре цене (5.2) стоји да потражујете по 12 

комада летњих и зимских гума, а у Техничком делу конкурсне документације се 

траже по 4 зимске и летње гуме. Остаје нејасно колико летњих, а колико 

зимских гума вам треба? Молим да не заборавите да су у цену возила укључене 

летње гуме које се налазе на возилу! 

2. ТЕМПОМАТ - у Техничком делу конкурсне документације, исказали сте 

потребу за Темпоматом, а питање је: да ли се може понудити возило без ове 

опције? 

3. БОЈА - Да ли пристајете да се понуди возило у белој акрилној боји? 

4. РОК ИСПОРУКЕ - да ли вам одговара рок испоруке од 90 дана? 
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5. У тачки 5.1 у тендерске документације, тражи се цена возила, али није јасно да 

ли додатна опрема мора бити укључена у ту цену или се заиста тражи цена само 

возила без додатне опреме? 

Одговори ЈН ОП 4/2018 Куповина возила: 

1. За два возила потребно је понудити осам зимских гума. 

2. Може се понудити возило без темпомата. 

3. Прихватићемо возило у белој боји. 

4. Рок испоруке не може бити дужи од 60 дана. 

5. У цену возила улази сва захтевана опрема. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ЈН ОП 4/2018  

 


