
страна 1 од 1 

Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 

Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2 

 

Деловодни број:  014.2-  2153/2-1 

Датум: 14.05.2018. године 

 
На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015), и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 014.2- 2153/1 од 

19.03.2018. године, Комисија за јавну набавку је припремила: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА  

ЈНМВ 15/2018 – УСЛУГА СЕРВИСА ВОЗИЛА И ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ - ,,IVECO” 

 

Дана 11.05.2018. године примљен је допис путем електронске поште којим заинтересовано лице 

тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга- 

Услуга сервиса возила и припадајуће опреме - ,,IVECO” у поступку јавне набавке мале вредности број 

15/2018. 

 

Питање: 

 

Поштовани, 

 

Да ли се попуст који се пондерише  и који ми наведемо за резервне делове односи само на цене делова 

из додатног ценовника који прилажемо уз нашу понуду? 

 

Одговор : 

 

Наручилац је у делу 2.4) Поступак замене резервних делова, делу 5) Критеријум за доделу уговора тачка 

5.1.2 Попуст на цене резервних делова, делу 6.1) Образац понуде, у склопу напомене, делу 7) Модел 

уговора члан 3. став 3., као и делу 8) Упутство понуђачима како да сачине понуду тачка 8.9.3) Начин, 

рок и место извршења услуге  Конкурсне документације број 014.2- 2153/2 одредио да под попустом на 

цене резервних делова Наручилац подразумева процентуални попуст на цене резервних делова из 

достављеног ценовника, односно процентуални попуст на цене резервних делова који нису обухваћени 

тачком 6.2.1 Образац структуре понуђене цене, а који ће евентуално бити фактурисани у складу са 

накнадном Понудом у свему према условима из предметне Конкурсне документације. 
 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015) Наручилац одговор објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 

www.zelenilo.com 
               
                                                                                                         Комисија за јавну набавку 


