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ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ-14У/18 
Сервисирање и поправка „Ивеко“ возила  
Број: 5170 
Дана: 05.04.2018. године 
 
                                                                                           
Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама 
           
   Наручилац је дана 05.04.2018. године на имејл адресу примио Захтеве за 
додатниме информацијаме или појашњењима конкурсне документације од 
потенцијалног понуђача за јавну набавку „Сервисирање и поправка „Ивеко“ 
возила“, редни број набавке ЈНМВ-14У/18 који су код Наручиоца заведени под 
бројем 5112 и 5117. 
 
Питање потенцијалног Понуђача: 
 

1.   У делу конкурсне документације у обрасцу структуре цена табела  1,2 и 3 под 
редним бројем 1. Наведена је генерална оправка мотора. Молим Вас да 
таксативно образложите шта подразумевате под појмом „ГЕНЕРАЛНА 
ПОПРАВКА МОТОРА“ како би за дату позицију могли доставити тражене цене. 

2.    У обрасцу структуре цена табела 1.под појмом замена ињектора ставка 43, 
молим Вас да појасните да ли односи на све ињекторе или комад. Такође за 
ставку испитивање ињектора  под редним бројем 42. да ли се односи на све 
ињекторе или на комад.  

3.   У делу конкурсне документације као додатни услов се наводи да је понуђач 
овлашћен и ауторизован од стране произвођача возила. Да ли можете 
изменити услов где се  тражи да понуђач достави потврду,овлашћење или 
уговор од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера „IVECO“ возила.  

 
Одговор Наручиоца: 
 

1. Под појмом “Генерална поправка мотора” у обрасцу структуре цене у табелама 
1,2,3 се подразумева услуга Генералне поправке мотора према прописаној 
технологији произвођача возила. 

 
2. Под појмом замена ињектора у табели 1, Ставка 43 односи се на замену једног 

ињектора. 
Испитивање ињектора под редним бројем 42 сe односи на услугу испитивања 

једног ињектора. 
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3.  Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и врши измену конкурсне    

документације. 

 
Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац ће истовремено објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 
У складу са одговором Наручилац ће извршити измену Конкурсне 
документације и у складу са чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама 
продужити рок за достављање понуда 
 
 
 
 
                                                                                Комисијa за јавну набавку 


