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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.
Питање:Уколико понуђач има сервис на територији општине Сурчин, која је једна од општина Београда,
да ли може учествовати у понуди за партију Регистрационо подручје Београд I, II, III, обзиром да је у питању
сервис на територији Београда. Ово питамо јер уколико за регистрационо подручје Београд I, Београд II, Београд
III не могу учествовати сви сервиси, који се налазе на територији града Београда, онда вршите територијалну
дискриминацију, што је у супротности са одредбама ЗЈН. Закон о јавним набавкама дозвољава наведено као
критеријум, али не и као услов учествовања у јавним набавкама, па вас молимо да измените тендерску
документацију у овом делу.
Одговор: Наручилац је обликовао јавну набавку по партијама како би обезбедио што већу конкуренцију
међу понуђачима тако да се свака партија може уговарати засебно. Наручилац није одредио партије као услов
учествовања у поступку. Понуђач може да поднесе једну понуду самостално, са подизвођачем или заједничку
понуду. Понуђач може да поднесе понуду са подизвођачем који је предузетник или мало правно лице и да
делимично извршење набавке повери подизвођачу. Понуђач је дужан да наведе назив подизвођача, а уколико
уговор између понуђача и наручиоца буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач који је
самостално поднео понуду не може да истовремено учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто
лице може учествовати у више заједничких понуда.
Питање:У табели Ванредан сервис по потреби за сва возила, дуплира се следеће:
ред број: замена манжетни полуосовина и ред. број 20:замена манжетни на полуосовини,
ред број: замена амортизера и ред број 22: замена амортизера.
Да ли један од дуплих редова остављамо празан или их попуњавамо истим износима, да ли за замену амортизера
уписујемо норматив за замену једног амортизера или пара амортизера?
Одговор: Обзиром да је дошло техничке грешке у куцању и самим тим дуплирања редова, потребно је један
ред оставити празан.
За замену амортизера уписујете норматив за замену једног амортизера.
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