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Предмет: Додатна појашњења Конкурсне документације број 300-404-01-00158/2015I1007
На основу члана 63. ЗЈН («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15), у преговарчком
поступку без објављивања позива за јавну набавку услуга - сервисирање и поправке
службених возила са обезбеђивањем резервних делова, потрошног материјала и пратеће
опреме за регистрационо подручје Младеновца, која се спроводи у складу са чланом 36. ст.
1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, по обавештењу о покретању преговарачког поступка
објављеном на порталу јавних набавки од 25.11.2015. године, понуђач се обратио за
давање појашњења на следећа питања:
Molimo Vas da nam u cilju pojašnjenja Konkursne dokumentacije odgovorite na sledeća pitanja:

1. U kom momentu se dostavljaju normativ i cenovnik rezervnih delova, pošto na str. 5 - poslednji pasus stoji da ta dokumenta predaje izabrani ponuđač, dok se na str. 11 ističe da oni čine obavezni - sastavni
deo ponude, pa se uz nju i dostavljaju?
1. Da li ponuđač koji poseduje servis na teritoriji Beograda, tačnije u Zemunu, uopšte može samostalno
da učestvuje u predmetnoj javnoj nabavci, pošto se radi o registracionom području Mladenovca (koji je
opština Beograda) ili ponuđači isključivo moraju posedovati servise u Mladenovcu, Barajevu, Sopotu, V.
Plani i Sm. Palanci?

Појашњења на наведена питања:
1. Понуђач је дужан да достави ценовник резервних делова уз понуду у складу са
захтевом наручиоца прописаним конкурсном документацијом.
2. Како је Наручилац спровео отворени поступак за наведено подручје, те да у том
поступку није добио ниједну понуду, а Законом о јавним набавкама чланом 36. ст.
1. тачка 1. прописано је да Наручилац може да након спроведеног отвореног или
рестриктивног поступка спроведе преговарачки поступак без објављивања позива

ако није добио ниједну понуду или су све понуде неодговарајуће, то је Наручилац
поступио у складу са чланом 36. ст. 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Имајући у виду да је обавеза Наручиоца да поступак јавне набавке, а нарочито
извршење уговора спроводи са што мање трошкова, везаних за трошење буџетских
средстава односно износа средстава који се издваја за предметну јавну набавку, од
понуђача се очекује да поседује одговарајуће услове који су тражени конкурсном
документацијом ради извршења уговора са што мањим трошковима.

Комисија
...............................
...............................

