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Одговор 2 на захтев за: додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде 
  

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 

124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам  Одговор 2 на захтев за додатним информацијама 

или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке  

услуга –  Сервисирање службених возила (по партијама), ЈН О-24/2017. 
 
 

Питање: У делу додатних услова – технички капацитети: тражите возило за транспорт 

неисправних возила / шлеп возила /, као доказ тражите да се достави фотокопија 

уговора о закупу или уговор о лизингу. Интересује нас да ли уговор о пословној 

техничкој сарадњи је докуметн који задовољава Ваше критеријуме? 

 

Одговор: Конкурсном документацијом у Одељку 4 - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу захтева који се односе на додатне 

услове за технички капацитет захтевано је следеће: 

 

     Понуђач је у обавези да: 

 

1) располаже пословним простором у својини или по другом правном основу 

(уговор о купопродаји, уговор о закупу или др.) на територији града у коме се 

врши предметна услуга, у складу са подацима наведеним у Техничкој 

спецификацији; 

2) поседује или користи возило за транспорт неисправних возила (шлеп возило): 

Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда 

оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења одлуке о додели угова: 
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Доказ за правно лице: 

 

Доказ за предузетника: 

 

Доказ за физичко лице: 

 

За доказ под бројем 1) понуђач је обавезан да 

достави уговор о купопродаји, уговор о закупу 

или др. на територији града у коме се врши 

предметна услуга, у складу са подацима 

наведеним у Техничкој спецификацији 

За доказ под бројем 2) понуђач је обавезан да 

достави: 

- фотокопију обе стране саобраћајне дозволе и 

- фотокопију уговора о куповини, уговора о 

закупу или уговора о лизингу  

 

 

 

 

Уколико уговором о пословно-техничкој сарадњи понуђач користи услуге трећег лица 

за захтевано шлеп возило, то треће лице мора бити учесник у заједничкој понуди (члан 

групе понуђача) или подизвођач.  

 

 

 

 

 


