
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15, 

68/15) у поступку јавне набавке мале вредности бр. 62/19, питањa и одговоре објављујемо 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП ''Скијалишта Србије''  

ЈНМВ 62/19 

Разни апарати 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  

БР. 01– 25.11.2019. 

Питања потенцијалног понуђача: 

Питање бр. 1 : 

Posle analize konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara: razni aparati, redni broj JNMV 

62/19,  u svojstvu potencijalnog ponudjaca dostavlja molbu za dodatne inforamcije: 

Pitanje br. 1 - Na strani  13/29. konkursne dokumentacije, otvaranje ponuda se sprovodi dana 

03.11.2019. god. u 12,30 casova, kada je otvaranje? 

Питање бр. 2 : 

Pitanje br. 2 - na strani  14/29 konkursne dokumentacije  zahteva se autorizacija i to na sledeci 

nacin:  

 Ponudjac je duzan da u ponudi dostavi vazecu autorizaciju od proizvodjaca.   

 Molimo da nam odgovorite da li cete kao ispravnu prihvatiti ponudu Ponudjaca koji umesto 

vazece autorizacije proizv odjaca opreme dostavi samo autorizaciju ovlascenih distributera.  

Питање бр. 3 : 

Pitanje 3 - strana 14/29 konkursne dokumentacije navodi se da za poziciju br. 10 koja se odnosi 

na Kopaonik, ponudjac dostavi uzorak ponudjenog dobra, u tehnickoj specifikaciji i strukturi cene 

ima samo 6 pozicija, 

 

 

 



Одговор на питање бр.1: 

На страни 14/29 конкурсне документације, у делу који се односи на отварање понуда, врше 

се измене, тако да исти сада гласи:  

Отварање понуда се спроводи истог дана, 03.12.2019. године са почетком у 12:30 у 

просторијама на адреси наручиоца.   

 

Одговор на питање бр.2 и питање б.3: 

На страни 13/29 и 14/29 конкурсне документације, у делу који се односи на елементе које 

понуда мора да садржи, бришу се тачке под бројем 7 и 8, тако да исти сада гласи:  

Понуда мора да садржи: 

• Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним 

набавкама, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом  

• Образац понуде, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен 

печатом 

• Образац структуре цена, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и 

оверен печатом 

• Модел уговора, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен 

печатом 

• Изјава о независној понуди понуђача, потписана од стране одговорног лица 

понуђача и оверен печатом  

• У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, попуњени и 

оверени обрасци и изјаве из конкурсне документације, за то предвиђени 

  

 

 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 62/19 

 


