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На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

отворени поступак јавне набавке добара, брoj 404-1/26Д/2020-28 – санитетског возила – 

реаномобила за потребе Завода за хитну медицинску помоћ за реаговање у 

случајевима саобраћајних незгода, одговара на питања заинтересованог лица у циљу 

појашњења конкурсне документације: 

 

 

Питања и одговори број 1 од 28.04.2020. године: 

“1. Nakon analize tehnicke specifikacije obavestavamo vas da smo ustanovili da pojedine 

karakteristike vozila koje ste naveli ne postoje u datoj konfiguraciji i kombinaciji ili je u 

trenutnoj vanrednoj situaciji nemoguce nabaviti vozilo sa datimm karakteristikama u roku koji se 

trazi tenderskom dokumentacijom, te vas molimo da uklonite sledece stavke iz tehnicke 

specifikacije koje iskljucuju mogucnost nabavke vozila, kako biste omogucili ispunjenje ostalih 

tehnickih uslova datih tenderskom dokumentacijom. 

 

предњи бочни ваздушни јастуци 

електро подесиви ретровизори 

командe на управљачу 

предња светла за маглу 

додатни сет зимских гума; 

минимум четири прва сервиса која се не наплаћују. 

 

2. 2. Услов из члана 76. став 2. Закона - технички капацитет: да за извршење предметне 

јавне набавке поседује/користи овлашћени сервис произвођача понуђеног возила на 

територији Града Ниша. 

Доказ: Уговор, споразум или други акт којим ће доказати да поседује/користи овлашћени 

сервис произвођача понуђеног возила на територији Града Ниша. 

 

Postovani, ovim uslovom ste ponudjace ogranicili samo na ovlascene servise vozila koja se nude. 

Smatramo ovo kao okgranicavajuci faktor jer svi brendovi posluju po principu servisne mreze 

gde su svi servisi iz mreze duzni da odrazavaju vozila odredjenog brenda, te smatramo da je 

potrebno dokaz prosiriti i na Ovlascenje za ucestvovanje na JN od strane generalnog 

uvoznika vozila cime bi se dokazalo da generalni uvoznik pristaje na odrzavanje vozila u bilo 

kom servisu na teritoriji RS.” 

 

Oдговор на питање број 1: 
Одговор на прво питање садржан је у Измени и допуни конкурсне документације 

број 1. 

Одговор на друго питање садржан је у Измени и допуни конкурсне документације 

број 1. Имајући у виду да наручилац остаје при траженом додатном услову у погледу 

техничког капацитета и начина доказивања истог, врши се допуна конкурсне 

документације у делу додатног техничког капацитета тако што се додаје „и/или најдаље 

100 км oд места Наручиоца (Града Ниша) за време трајања гарантног рока“.  

Рок за подношење понуда се продужава у складу са обавештењем. 

 

 

У Нишу, 30.04.2020. године 


