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08/3 број: 404-1-20/17-20
28.06.2017. године
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 27.06.2017. и 28.06.2017. године заинтересованa лицa обратилa су се захтевима за додатним
информацијама у вези са поступком јавне набавке: Услуга сервисирања службених возила РФЗО за
период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-201/17-15, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питање 1:
„Да ли можете да нам проследите обрасце 4.1 – 4.5 понуда за јавну набавку, не можемо да их
скинемо са Портала јавних набавки?“
Одговор 1:
С обзиром на то да су обрасци 4.1 – 4.5 понуда за јавну набавку саставни део конкурсне
документације, на Порталу јавних набавки исти су објављени 14.06.2017. године под Тип документа:
конкурсна документација. Пречишћен текст Обрасца 4.4. је на исти начин објављен 23.06.2017. на
Порталу јавних набавки.
Све обрасце понуде можете преузети и са интернет странице Републичког фонда за
здравствено осигурање, у делу Јавне набавке, Услуга сервисирања службених возила за период од
24 месеца: http://www.javnenabavke.rfzo.rs/index.php/n2017/jnrfzo2017 .
Питање 2:
„У Вашем обрасцу број 4 – понуда за јавну набавку стоји да се заокружи партија коју је
потребно заокружити на коју се конкурише.
Пошто у обрасцу нема понуде за партију 5, а ми желимо да се на њу јавимо. Стога Вас
молимо да нам објасните тј. дате инструкције за правилно попуњавање.“
Одговор 2:
Врши се измена конкурсне документације на страни 29 од 34, тако да се у делу I Понуда се
односи на партију додаје „ - партија 5“. У прилогу је измењена страница конкурсне документације.
Напомињемо да понуђачи који су већ поднели понуду нису у обавези да исту мењају или
достављају нову, без обзира за коју партију је понуда поднета.
Напомена:
Имајући у виду измену конкурсне документације Наручилац ће објавити на порталу Управе за
јавне набавке и на интернет страници Наручиоца Обавештење о продужењу рока за подношење
понуда.
САГЛАСНИ

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

___________________
Немања Фирићаски
__________________
Марија Митић

______________________
Милован Стојић
______________________
Ксенија Бошњак
______________________
Тања Ивковић
______________________
Драган Дебаловић

ОБРАЗАЦ БР. 4 - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Назив предмета набавке: Услуга сервисирања службених возила РФЗО, за период од 24 месеца,
бр. 404-1-201/17-15
Као понуђач ________________________/назив понуђача или члана групе понуђача/ у јавној
набавци: Услуга сервисирања службених возила РФЗО, за период од 24 месеца, бр. 404-1201/17-15, на основу Позива за подношење понуде објављеног на Порталу јавних набавки дана
14.06.2017. године, подносим понуду како следи:
I Понуда се односи на партију: (заокружити партију)
- партија 1
- партија 2

- партија 3

- партија 5

- партија 4

II Понуда се подноси: (заокружити)
А. Самостално
Б. Као заједничка понуда
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
В. Са подизвођечем:
1. Назив подизвођача
______________________________________________________________
(навести назив и седиште подизвођача)
2. Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу ___________
3. Део предметне набавке који ће извршити подизвођач
______________________________________________________________

У _____________________

Овлашћено лице понуђача:
м.п.

дана __________________

____________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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