
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број 01-5075/6  од  07.12.2017.године 
 
                                  
Предмет:  Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са  
 припремњем понуде у  поступку јавних набавки мале вредности ради закључења Оквирног 
споразума 

Предмет јавне набавке мале вредности је Набавка   услуга , Сервисирање, радних  
машине и возила за Универзитет у Београду Шумарски факултет Наставна база 

Дебели луг,Мајданпечка домена   19 250 Мајданпек бр17/2017 
 
Сагласно чл. 63. Закона о јавним набавкама, дајемо одговоре на захтев за додатним 
информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке  
добара  бр.17 /2017  
1.Питање: 
Поштовани, 
Као заитересована страна за учешће у јавној набавци 17/2017 - сервисирање радних 
машина потребно нам је појашњење конкурсне документације. 
Цена одређене услуге подразумева само цену рада или цену рада и делова који се 
уграђују? Као пример навешћу ремонт мењача за ЛКТ 81 где без дефектаже не 
можемо знати које делове је потребно заменити. Нереално је дати цену ремонта 
мењача са уградњом делова, јер ремонт може коштати од 50.000,00 до 150.000,00 РСД у 
зависности шта се мења и зато сматрамо да је исправно дати цену рада за одређену 
услугу а добављач који буде изабран може путем понуда да достави цену резервних 
делова након извршене дефектаже.  
1.Одговор 
Ваша понуда треба да  се односи искључиво на сервисне услуге/рад, што је наведено у 
тендерској документацији.(страна 31,32 напомена) 
2.Питање 
Да ли се поправке машина требају радити искључиво у Мајданпеку, како поправити 
каросерију ако није метална? 
2.Одговор 

     Поправке се могу обавити или у Бази Дебели Луг или у Вашим радионицама, овисно о             
врсти услуге. Напомена се односила на место где се налазе машине.“ Наставна база Дебели 
луг, Мајданпецка домена  19 250 Мајданпек“ 

Камион је шумарски камион са специјалном челичном конструкцијом за превоз трупаца - 
ступци као држачи. 
3.Питање 
Питање по тендерској документацији 17/2017-Сервисирање, радних масина и возила 
за Сумарски факултет, Универзитет у Београду Сумарски факултет Наставна база 
Дебели луг, Мајданпецка домена  19 250 Мајданпек 
Да ли је ваш камион регистрован? 
3.Одговор 
Камион је регистрован. 
 
 
С поштовањем,  
                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
                                                                 
 


