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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО 

ГРАДСКА УПРАВА   

Број: 404-09/16-IX 

Дана:25.03.2016. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

 

П И Т А Њ Е      П О Н У Ђ А Ч А 

        Заинтересовано лице (потенцијални понуђач) поставио је дана 25.03.2016. године питањe  

везанo за појашњењeм конкурсне документације јавне набавке добара ЈН број 404-09/16-IX 

набавке једног новог путничког аутомобила, за потребе Градске управе града Краљева као 

наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 24.03.2016. године. Питање потенцијалног понуђача се 

односи на прописани тражени минимални гарантни рок, јер се у датој техничкој спецификацији 

(Прилог 5) на страни 17 конкурсне документације тражи ,,ГАРАНЦИЈА МИНИМУМ 100.000 

ПРЕЂЕНИХ КМ ИЛИ 3 ГОДИНЕ“ док је у Обрасцу понуде на страни 21 конкурсне 

документације и Упуству понуђачима како да сачине своју понуду на страни 8 конкурсне 

документације у тачки 13В-Гарантни рок тражена гаранција од ,,3 (три) године без обзира на 

пређене КМ“    

 

 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

 

          У јавној набавци добара ЈН број 404-09/16-IX набавка једног новог путничког аутомобила, за 

потребе Градске управе града Краљева као наручиоца, објављеној на Порталу ЈН дана 24.03.2016. 

године, Наручилац ради прецирања објављене конкурсне документације даје следећи одговор на 

постављено питање заинтересованог лица (потенцијалног понуђача): 

 Приликом састављања конкурсне документације дошло је до техничке грешке и 

неусклађености Обрасца понуде и Упуства понуђачима како да сачине своје понуде са датом 

Техничком спецификацијом у погледу тражене гаранције за добро које се набавља-аутомобил. 

Наручилац појашњава да је тражена гаранција за набавку предметног аутомобила 

,,МИНИМУМ 100.000 ПРЕЂЕНИХ КМ ИЛИ 3 ГОДИНЕ“, као што је то и наведено у Техничкој 

спецификацији конкурсне документације у Прилогу 5 на страни 17 конкурсне документације, коју 

понуђач потписује и оверава чиме потврђује да је сагласан са траженим карактеристикама и 

условима.     

          Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се 

рок за подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да крајњи рок за подношење 

понуда остаје исти и то до 01.04.2016. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана у 

11
30 

часова. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


