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Предмет: Одговор на питање у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са 
поновним отварањем конкуренције за јавну набавку добара, обликованом у 28 партија: 

Резервни делови за возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, 
мотоцикала и др., ЈН број 211/19 

 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/2015 и 68/2015“), достављамо Вам одговор на питање у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку добара: Резервни делови за возила, транспортних 
средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и др., ЈН број 211/19 
 
ПИТАЊЕ 1:  На страни 13. (поглавље 5-партије) је назначено: ,,у случају да понуђач поднесе 
понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију 
посебно“. Да ли ово значи да се за сваку партију (28 партија) конкурсна документација мора 
спаковати у за сваку партију посебну PVC провидну фасциклу, или је довољно целокупну 
документацију доставити у једној провидној фасцикли? 
Да ли је потребно да се обрасци под редним бројевима VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII попуне и 
доставе за сваку партију посебно или се они попуњавају само у једном примерку без обзира за 
колико понуђач учествује партија? Или се неки од ових образаца попуњавају само у једном пимерку, 
а неки попуњавају у оноликом броју примерака за колико понуђач учествује партија. 
 
ОДГОВОР 1: Понуђач који подноси понуду за више партија није у обавези да документацију пакује 
у посебне PVC провидне фасцикле за сваку партију. 
У обрасцу понуде (поглавље VI конкурсне документације) неопходно је да понуђач заокружи на 
једном обрасцу за које партије подноси понуду. Уколико понуђач не заокружи партију/е за коју/е 
подноси понуду, сматраће се да је поднео понуду за све партије.  
У осталим обрасцима је наведено да ли је довољно доставити један образац за све партије или је 
неопходно да уколико понуђач учествује у више од једне партије у предметном поступку образац 
понуде умножи у довољном броју примерака и попуни за сваку партију за коју учествује (поглавља X, 
XII конкурсне документације). 
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