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ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији ЈН бр.6/18 на страни 9 од 47, навели сте:   
 
Критеријум за оцењивање понуда у јавној набавци услуга донеће се применом 
критеријума:  
 
1. економски најповољнија понуда за партије од 1 до 9  

2. најнижа понуђена цена за партију 10.  
 
Нарућилац ће доделити уговор применом критеријума економски најповољнија понуда 
и то: 
 
 Р.Б.                                        ОПИС                                                           Број пондера 

1. Укупна цена рада за услуге сервисирања  30 

2. Укупна цена резервних делова за сервисирање  60 

3. Гарантни рок за извршене услуге сервисирања  10 

УКУПНО ПОНДЕРА:  100 

 
С обзиром да сам прошле године учествовао у набавци, приметио сам нереалне 
периоде гарантног рока. Ни произвођачи  нових аутомобила а ни произвођачи делова  
не даје већу гаранцију  од 24 месеца, док ваши понуђачи дају нереалне гаранције од 
30 па чак и 80 месеци. 
Сматрамо да су то нереалне понуде и као такве треба их одбити. Ваш возни парк је 
старији од 6 година и најреалнија гаранција је 12 месеци за извршене услуге. 
  
Питање бр.1. Да ли на основу ових аргумената које смо дали желите да прихватите 
предлог и да ограничите гарантни рок за извршене услуге сервисирања на реалан број 
месеци. 
 

ОДГОВОР: Наручилац прихвата предлог понуђача и извршиће измену конкурсне 

документације у делу који се односи на гарантни рок за извршене услуге. 

 
ПИТАЊЕ: Како сте навели за понуђача који  излази на више партија: “Понуде се 
подносе за сваку партију посебно, у засебним ковертама са обавезном назнаком на 
коверти на које партије се понуда односи, како би се омогућило оцењивање за сваку 
партију посебно“. 
 
Питање бр.2. Како би смањили трошкове припреме; да ли можемо доставити понуде у 
једној коверти с обзиром да су само пар листа у питању како сте навели: Образац 
понуде, модел уговора и структуру цена за сваку партију посебно и осталу 
документацију која обухвата све партије у једном примерку?  
 
ОДГОВОР: Да. Понуде се могу доставити у једној коверти. Неопходно је да за сваку 
партију, за коју се понуда подноси, постоји посебно Образац понуде, Модел уговоора 
и Образац структуре цене. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


