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ПРЕДМЕТ: Додатне информације у вези са поступком јавне набавке и измене конкурсне документације:
Услуга сервисирања службених возила РФЗО за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-201/17-15
Дана 21.06.2017. године заинтересовано лице обратило се захтевима за додатним информацијама у вези са
поступком јавне набавке: Услуга сервисирања службених возила РФЗО за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1201/17-15, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питање 1:
„За партију 4 на страни 4 ставка 6 дато је Fiat punto 1.6V, док је у пбрасцу понуда за јавну набавку дата табела за
FIAT PUNTO 1.6.
Како претрагом код произвођача нисмо насли такво возило, молимо Вас да проверите да ли су дати подаци
исправни као и да осим информације о моделу објавите податке о години производње, запремини моторакубикажа, снази мотора у kW, ради понуде адекватних делова.“
Одговор 1:
Врши се измена конкурсне документације на страни 4 од 34, тако да у партији 4, ставка 6, која је гласила:
„Пирот (Fiat punto 1.6V, Fiat Doblo Panorama 1.4 RST)“
сада гласи:
„Пирот (Fiat punto 1.2, Fiat Doblo Panorama 1.4 RST).“
Такође, мења се и образац понуде за партију 4, тако да се брише табела за FIAT PUNTO 1.6.
У конкурсној документацији, у одељку III Техничка спецификација (стр. 6, 7, 8), дат је списак возила по
организационим јединицама РФЗО, у ком је наведена година производње сваког појединачног аутомобила.
Комисија за јавну набавку сматра да су подаци наведени у конкурсној документацији довољни за састављање
понуде.
Напомена:
Имајући у виду измену конкурсне документације Наручилац ће објавити на порталу Управе за јавне
набавке и на интернет страници Наручиоца пречишћен текст конкурсне документације, измењен образац понуде
за партију 4 и Обавештење о продужењу рока за подношење понуде.
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