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Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга
сервисирање и поправка службених возила са обезбеђивањем резервних делова потрошног
материјала и пратеће опреме, по партијама за потребе Пореске управе, Сектора за
материјалне ресурсе, Регионалног одељења Београд у отвореном поступку.
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 54. став 12. и члана
63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама дајемо појашњење на постављена питања.
1.Питање: У нацрту Уговора ни у једном члану се не помиње износ вредност – Уговора, а
у члану 6. став 7, ред 5, 6 и 7 стоји: „уговорне стране ће потписати анекс којим ће се износ
назначен у члану 2. умањити у смислу усклађивања са износом расположивих средстава
на одговарајућим буџетским позицијама“. Да ли је то грешка? Молимо вас да нам
појасните поменути став 7. Члана 6 Нацрта Уговора.
Одговор: Одговор се даје кроз измене и допуне.
2.Питање: Да ли можемо користити обрасце из првобитне Конкурсне документације иако
им је изменама и допунама промењена нумерација страна, или морамо пратити упутства
из измена и допуна и уз Понуду доставити идентичне обрасце, али са измењеном
нумерацијом, премда обрасци текстуално нису измењени?
Одговор: Потребно је следити упутсва из измена и допуна.
3. Наш ценовник резервних делова је веома обиман са више стотина страна, а у
појашњењима од 22.11.2013. године, сте изнели да ценовник треба да обухвата резервне
делове за које је наведена услуга, као и за услуге које нису обухваћене у табели, па је
питање: Да ли ценовник доставити на ЦД-у, а не у штампаном облику?
Одговор: Ценовник се може доставити на ЦД-у.
За Комисију
...................................
Нада Млаџић
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Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга
сервисирање и поправка службених возила са обезбеђивањем резервних делова потрошног
материјала и пратеће опреме, по партијама за потребе Пореске управе, Сектора за
материјалне ресурсе, Регионалног одељења Београд у отвореном поступку.
На основу члана 54. став 12. и члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама дајемо
измену и конкурсне документације и то:
1.На страни 96 од 105, (трећа измена од 29.11.2013.), у МОДЕЛУ УГОВОРА став 7. члана
6. гласи ......„уговорне стране ће потписати анекс којим ће се износ назначен у члану 2.
умањити у смислу усклађивања са износом расположивих средстава на одговарајућим
буџетским позицијама“ „ мења се и гласи : „...уговорне стране ће потписати анекс, којим
ће се износ који опредељује процењену вредност набавке умањити, у смислу усклађивања
са износом расположивих средстава на одговарајућим буџетским апропријацијама“.
У прилогу „Страна 96 од 105“.

За Комисију
...................................
Нада Млаџић
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реализацију уговора, уговорне стране ће потписати анекс, којим ће се износ који опредељује процењену
вредност набавке умањити, у смислу усклађивања са износом расположивих средстава на одговарајућим
буџетским апропријацијама.
Наручилац ће платити само услуге пружене на основу уредно сачињеног,потписаног и печатом
овереног налога за поправку и сервисирање и у складу са
наводима из налога.
Наручилац нема обавезу плаћања услуга које нису пружене на основу налога за поправку и
сервисирање и/или према захтевима из налога, те ни по ком основу не
може одговарати за поправке извршене без налога за поправку овереног од стране овлашћених лица
Наручиоца.
РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 7.
Рокови извршења услуге су од два до пет дана од пријема возила, који не угрожава квалитет
извршених услуга (изузимајући генералне поправке на мотору и поправке намењачу)
Под роком се подразумева временски период у коме ће од дана преузимања возила бити
обављени радови и уграђени резервни делови.
За дужи рок од седам дана потребна је писмена сагласност Наручиоца услуга.
Наручилац услуга ће добављача услуга обавестити у вези писмене сагласности из става 4. овог
члана у року од једног дана од дана пријема обавештења.
Уколико се догоди квар (или се укаже потреба за поправком) на неком од возила које припада
Организационој јединици са територије друге Партије, изабрани понуђач је дужан да отклони квар на
том возилу.
Место извршења услуге је сервисна јединица понуђача, изузев у ситуацијама када дође до
квара на путу, а понуђач је у могућности да пружи услугу на терену.
Члан 8.
Добављач је дужан да неисправно возило, које није у возном стању допреми до места
поправке, након што је утврдио да квар није могуће отклонити на терену.
Добављач се обавезује да утврђене кварове и замену резервних делова на неисправним
возилима не може извршити без налога за рад односно сагласности овлашћеног радника Наручиоца.
.
Члан 9.
По извршеној услузи представник корисника услуга оверава радни налог добављача услуга,
чиме потврђује да је услуга извршена.
Добављач услуга је у обавези да сваку интервенцију на возилу упише у књигу одржавања са
техничким описом извршених услуга ( лични картон за свако возило).
Приликом примопредаје корисник услуга је дужан да изврши преглед на уобичајени начин и
евентуалне своје примедбе о уочљивим недостацима одмах саопшти Добављачу услуга.Ако се након
примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао уочити и открити уобичајеним прегледом,
корисник је дужан да о том недостатку писменим путем обавести Добављача, који ће у најкраћем року
отклонити недостатке.
Ако Добављач не отклони недостатак у року од два дана од пријема захтева корисник услуга има
право, да због неиспуњења уговорених обавеза тражи смањење цене услуга или раскине уговор.
У случају да Добављач услуга обавести корисника да неће да испуни уговорене обавезе, односно
не може да у траженом року испуни услугу, корисник може раскинути уговор.
Конкурсна документација за јавну набавку услуге сервисирања и поправке службених возила по партијама
ЈН 11/2013-Пречишћен текст
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