РепубликаСрбија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Број: 500-404-01-01047/2014-I5008/5
Ниш, 01.12.2014. године
Предмет: Појашњење конкурсне документације број 22-Н 500-404-01-01047/2014 I5008-4
за јавну набавку услуга - текуће одржавање и отклањања кварова на путничким возилима марке
„Застава /југо и З 101/, флорида, шкода фабиа, форд транзит и др., у вангарантном року са
обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. у отвореном поступку јавне
набавке, а за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш са припадајућим
организационим јединицама, на период од 12 месеци.
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним
набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга - текуће
одржавање и отклањања кварова на путничким возилима марке „Застава /југо и З 101/, флорида,
шкода фабиа, форд транзит и др., у вангарантном року са обезбеђивањем резервних делова, уља,
мазива, ауто-галантерије и др. у отвореном поступку јавне набавке,
Појашњења/одговори на постављена питања:
Питање 1: „На страни 9 „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
закона“, ПИТАЊЕ: да ли потребне потврде којима се доказују услови за учешће, треба
приложити у оригиналу или копијама с обзиром да у јавној набавци не стоји?
Одговор: У складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама, докази о испуњености услова
могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац миже пре доношења одлуке о
додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Питање 2: „На страни 14. Поглавље V, тачка 3, „Попуњавање образаца датих у конкурсној
документацији“ наведени су обрасци „15) Образац референтне листе“ по партијама и
образац „16) Образац потврде уз референтну листу – образац 16“. ПИТАЊЕ: тих образаца у
конкурсној документацији уопште нема, да ли обрасци хвале као саставни део конкурсне
документације?
Одговор:
У прилогу
Појашњења конкурсне документације достављамо образац
референтне листе по партијама (образац 15-1 за партију 1; образац 15-2 за партију 2 и
образац 15-3 за партију 3), као и образац потврде уз референтну листу – образац 16.
На страни 12 конкурсне документације, тачка 3. -неопходан пословни капацитет у делу
Доказ –
Уместо: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац „Референтан листа“ (образац 11-1,
11-2 и 11-3),
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треба да стоји: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац „Референтан листа“ (образац
15-1, 15-2 и 15-3) и
уместо: Биће признате само оне вредности извршених услуга које су наведене у потврди за
референце (из потврде се јасно треба видети ко је потврду издао, као и вредност пружених
услуга по годинама – Образац бр. 12).
треба да стоји: Биће признате само оне вредности извршених услуга које су наведене у
потврди за референце (из потврде се јасно треба видети ко је потврду издао, као и вредност
пружених услуга по годинама – Образац бр. 16).
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Образац 15-1
Партија 1
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА
О ПРУЖАЊУ АУТОМЕХАНИЧАРСКИХ И ДРУГИХ УСЛУГА
Навести износ извршених услуга - текуће одржавање и отклањања кварова на путничким
возилима марке „Застава /југо и З 101/, флорида, шкода фабиа, форд транзит и др., са
обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. из предметне јавне набавке и
лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручиоца и вредност пружених услуга у току
2011., 2012. и 2013. године. Обавезно поднети доказе о наведеним подацима у облику потврде
(Образац 16) потписане од стране наручиоца – купца. У потврди морају бити уписани подаци о
наручиоцу и понуђачу као и податак о укупној вредности извршених услуга.
Ред.
број

Референтни
наручилац

Лице за контакт
тел.број

Година у којој је
извршена услуга

Фактурисана
вредност

Напомена

Укупно:

Датум: ___________________

____________________________
потпис овлашћеног лица

М.П.
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Образац 15-2
Партија 2
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА
О ПРУЖАЊУ АУТОМЕХАНИЧАРСКИХ И ДРУГИХ УСЛУГА
Навести износ извршених услуга - текуће одржавање и отклањања кварова на путничким возилима
марке „Застава /југо и З 101/, флорида, шкода фабиа, форд транзит и др., са обезбеђивањем
резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. и лица за контакт и телефонске бројеве код
наведених наручиоца и вредност пружених услуга у току 2011., 2012. и 2013. године. Обавезно
поднети доказе о наведеним подацима у облику потврде (Образац 16) потписане од стране
наручиоца – купца. У потврди морају бити уписани подаци о наручиоцу и понуђачу као и податак
о укупној вредности извршених услуга.
Ред.
број

Референтни
наручилац

Лице за контакт
тел.број

Година у којој је
извршена услуга

Фактурисана
вредност

Напомена

Укупно:

Датум: ___________________

____________________________
потпис овлашћеног лица

М.П.
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Образац 15-3
Партија 3
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА
О ПРУЖАЊУ АУТОМЕХАНИЧАРСКИХ И ДРУГИХ УСЛУГА
Навести износ извршених услуга - текуће одржавање и отклањања кварова на путничким
возилима марке „Застава /југо и З 101/, флорида, шкода фабиа, форд транзит и др., са
обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. и лица за контакт и
телефонске бројеве код наведених наручиоца и вредност пружених услуга у току 2011., 2012. и
2013. године. Обавезно поднети доказе о наведеним подацима у облику потврде (Образац 16)
потписане од стране наручиоца – купца. У потврди морају бити уписани подаци о наручиоцу и
понуђачу као и податак о укупној вредности извршених услуга.
Ред.
број

Референтни
наручилац

Лице за контакт
тел.број

Година у којој је
извршена услуга

Фактурисана
вредност

Напомена

Укупно:

Датум: ___________________

____________________________
потпис овлашћеног лица

М.П.
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Образац 16
Назив: __________________________________________________
Седиште: ________________________________________________
Улица и број: _____________________________________________
Телефон: ________________________________________________
Матични број: ____________________________________________
ПИБ: ____________________________________________________
ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА
којом потврђујемо да је ______________________________________________________
(назив и седиште понуђача)

у претходне три године (2011., 2012. и 2013.) извршио услуге - текуће одржавање и отклањања
кварова на путничким возилима марке „Застава /југо и З 101/, флорида, шкода фабиа, форд транзит
и др. са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. у износу од:

Укупно:

__________________ динара у 2011.
__________________ динара у 2012.
__________________ динара у 2013.
__________________________________________________________________
(уписати износ реализованих услуга без пдв-а, бројевима и словима)

Потврда се издаје на захтев понуђача ___________________________________________
(назив и седиште понуђача)

ради учешћа у јавној набавци услуга - текуће одржавање и отклањања кварова на путничким
возилима марке „Застава /југо и З 101/, флорида, шкода фабиа, форд транзит и др., са
обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. за потребе Пореске управе
број 22-Н 500-404-01-01047/2014 I5008 и у друге сврхе се не може користити.
Место _____________________
Датум: ____________________
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује
Наручилац – купац
_____________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)
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