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        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-16-417/2018-IIIı- 
 
На основу члана 63.става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
           Предмет:  Одговор на постављено питањe   у вези јавне набавке број 16/2018 –Набавка 
аутомобила   
 
ПИТАЊЕ:  
 
1. U članu br. 4 Modela ugovora, kao i u obrascu strukture cene  (str. 30) definisano je da se cena daje na 
paritetu Fco Prodavac što podrazumeva da je mesto isporuke: magacin prodavca. U tehničkoj specifikaciji 
(obrazac 1) i u tački   9.2  konkursne dokumentacije navodi se mesto isporuke – Grad Loznica, odnosno sedište 
Naručioca. Molimo za potvrdu da li je mesto isporuke: magacin Prodavca. 
 
Место испоруке возила је у скалдау са члном 4. Модела уговора  тј. ФЦО – Продавац. 
 
 
 
ОДГОВОР:  
 
2.U tehničkoj specifikaciji  u okviru zahtevanih karakteristika, odnosno garantnog roka za Partiju broj 1,  navodi 
se da je uslov: minimum 48 meseci ili 120.000 km.  (strana 5). Zatim se na strani 6 i  strani 16 navodi: 
„minimum 2 godine od datuma isporuke bez ograničenja u kilometraži“. Da li se ovaj  uslov od 2 godine  bez 
ograničenja kilometraže odnosi na Partiju 2 a za Partiju 1 ostaje 48 meseci ili 120.000 
 
 
ОДГОВОР; 
Гарантни рок за партију 1. Је у складу са техничком спецификацијом за партију 1. и то  48. месеци или 
120.000. км. 
 Гарантни рок за Партију 2. Је минимум  2. године од дана испоруке без ограничења у километражи. 
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3.Primetili smo da su obrasci 4, 5, 6 i 7 dati dva puta, kao i model ugovora a ne vidimo razlike u obrascima  i 
ugovoru. 
 
Обрасци који су дуплирани  тј. 4,5,6 и 7 односе се на Партију 2. То се види  у дну стране 25. 
Други Модел уговора односи се на партију 2. 
 
 
 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – jавне набавке  2018. 
       

                                     
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                         

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


