Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд
Број: 404-02-169/2015-11
Датум: 25.05.2015. године
ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења и измена конкурсне документације за
јавну набавку број 404-02-169/2015-11
У вези отвореног поступка јавне набавке број 404-02-169/2015-11 за доделу
уговора о набавци услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом
резервних делова за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке
portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs
07.05.2015. године, Наручиоцу је, дана 24.05.2015. године електронском поштом
стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег
садржаја:
1. Молим Вас за ишчитане саобраћајне дозволе за возила како би тражене
делове што боље решили?
2. Да ли је захтевано да сервис буде на територији округа (мачвански
Шабац) или се може конкурисати за све округе и ако тамо немате сервис?
3. Да ли се мора доказати да имаш севис на територији округа?
4. Да ли је мачвански округ партија 3 или 7? Буни страна 4/51.
5. Да ли треба доставити са понудом норматив и ценовник делова?
6. Да ли треба са понудом доставити и меницу?
У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/2012), а у складу са конкурсном документацијом,
Комисија даје следеће одговоре:
1. Комисија сматра да је излишно достављање очитаних саобраћајних
дозвола возила с обзиром да је Наручилац у техничкој спецификацији навео
марку и годину производње возила. Такође, Наручилац није ни захтевао да
понуђачи набављају резервне делове унапред не знајући који делови ће бити
потребни, у којој количини, ни у које време.
2. На страни 5/51 наведено је да понуђач мора имати сервис који ће пружати
услуге које су предмет јавне набавке на територији округа који је наведен у
оквиру сваке партије. У тачки 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ
ПОНУДУ описан је начин подношења понуда за једну или више партија, али само
уколико понуђач поседује сервисе на територији округа у оквиру партије.
3. Доказ да понуђач поседује сервис у оквиру партије за коју подноси
понуду је Изјава о довољном техничком капацитету (Образац 2) дата и потписана
под материјалном и кривичном одговорношћу.
4. Мачвански округ је партија 3, а у табели на страни 4/51 је погрешно
обележен број партија. Комисија је прихватила примедбе понуђача и у том смислу
је измењена табела са спецификацијом возила која је саставни део овог
појашњења.
5. Као што је наведено у члану 1 модела уговора који је саставни део
конкурсне документације Добављач је обавезан да при закључењу уговора

достави у електронској и штампаној форми норматив на српском језику који ће се
примењивати за све врсте услуга које нису обухваћене спецификацијом и
понудом, као и ценовник резервних делова у динарима у електронској и
штампаној форми, који ће представљати основ за плаћање и праћење реализације
уговора.
То значи да није потребно достављати норматив и ценовник резервних уз
понуду већ их изабрани понуђач доставља при закључењу уговора.
6. Меницу и меничну изјаву доставља само изабрани понуђач у року од 3
дана од дана закључења уговора с тим што се, уз меницу доставља и доказ о
регистрацији менице и картон депонованих потписа оверен од стране пословне
банке, с тим да овера не може бити старија од три месеца.

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне
документације.
С поштовањем,
КОМИСИЈА
Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и
на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs и сва заинтересована лица га могу
преузети електронским путем.

ПАРТИЈА

ОКРУГ

1

Град Београд

2

Јужнобачки

3

Мачвански

4

Златиборски

5

Шумадијски или
поморавски

6

Борски

7

Нишавски

MARKA ВОЗИЛА
ŠKODA FABIA,
OCTAVIA, RUMSTER
FIAT SEICENTO
ZASTAVA 10
NISSAN NAVARA
SUZUKI SX 4
PEUGEOT 206
FIAT SEICENTO
ŠKODA ROOMSTER
NISSAN NAVARA
PEUGEOT 206
LADA NIVA
FIAT SEICENTO
JUGO SKALA 55
PEUGEOT 206
LADA NIVA
LADA NIVA
FIAT SEICENTO
FIAT SEICENTO
LADA NIVA
ŠKODA ROOMSTER
PEUGEOT 206
FIAT SEICENTO
FIAT SEICENTO
ŠKODA ROOMSTER
LADA NIVA
ZASTAVA 101 SKALA
PEUGEOT 206

ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊЕ

БРОЈ
ВОЗИЛА

2005-2008

8

2006
2010
2008
2010
2011
2006
2008
2008
2011
2005
2006
1994
2011
2005
2005
2006
2006
2005
2008
2011
2006
2006
2008
2005
1995
2011

11
1
2
1
5
9
1
1
2
2
7
1
3
2
5
6
9
1
1
1
2
7
3
3
1
1

УКУПНО
ВОЗИЛА

28

15

13

11

12
2

15

