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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за јавну набавку Услуге поправки и одржавања моторних
возила и припадајуће опреме (ЈН број 17912/1-01-61) у поступку јавне набавке мале
вредности
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,
14/15) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и одговорима у предметном
поступку:
Питање - Javljam se povodom tendera Usluge popravki i održavanja motornih vozila i pripadajuće
opreme

Nas servis se bavi farbanjem, limarijom i odrzavanjem motornih vozila.... takodje imamo
islep sluzbu.
Da li bih mogao da dobijem neke imformacije ili kontak tel. odgovornog lica sa kim bi mogao da
porazgovaram?
Одговор – Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних
набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, члан 20.
став 1. Закона о јавним набавкама.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуда, члан 63. став 2. Закона о јавним набавкама.
У случају из става 2. наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана
пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на
Порталу јавних набавки и насвојој интернет страници, члан 63. став 3. Закона о јавним набавкама.
Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове
прописана чланом 75. Закона о јавним набавкама и додатне услове дефинисане конкурсном
документацијом. Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети са Порталa
јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs , сајта наручиоца www.jkpnaissus.co.rs и лично у
просторијама наручиоца на адреси Јавно Комунално Предузеће „Naissus“ Ниш, ул. Кнегиње
Љубице 1/1, 18000 Ниш, канцеларија број МЗ-0-08, служба набавке, сваког радног дана у времену
од 08-14 часова.
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