Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине

Број: 404-02-16/2017-06

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 02.05.2017.

ПРЕДМЕТ :
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 07A/2017 - Набавка услугa
сервисирања и одржавања возила са уградњом оригиналних резервних (ознака из
Општег речника набавки: 50112200 - Услуге поправки и одржавања аутомобила)
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12,
14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 07A/2017 - Набавка услугa
сервисирања и одржавања возила са уградњом оригиналних резервних, достављамо
вам тражена појашњења и одговор на следећа питања:
ПИТАЊЕ бр.1 :
Да ли за ово кратко време до 07.06.2017.може да се обезбеде услови које сте навели: „Да понуђач
поседује центални сервис на територији града Београда и сервисе на следећим локацијама: Нови
Сад, Краљево, Крушевац и Ужице и Бор“ ако их до сада није имао?

ОДГОВОР:
Траженим условима је захтевано да понуђач поседује центални сервис на територији града
Београда, који треба и да пружи већинску услугу, док за сервисе на осталим локацијама
постоји могућност заједничке понуде којом се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
ПИТАЊЕ бр.2 :
Зашто треба понуђач да је из БОРА када Јасика-Крушевац, припада Расињском округу ?

ОДГОВОР:
Агенција за заштиту животне средине између осталих обавља и стручне послове
прикупљања и обједињавања података о животној средини, њихову обраду и израду
извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине.
Рударско-топионички басен Бор због своје комплексности захтева посебан мониторинг, што
подразумева честе обиласке и борављење наших стручних тимова на том подручју.
ПИТАЊЕ бр.3 :
Зашто треба понуђач да је из Ужица када ту немате ни једно возилпо?

ОДГОВОР:
Агенција за заштиту животне средине између осталих обавља и стручне послове
прикупљања и обједињавања података о животној средини, њихову обраду и израду
извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине.
Осетљиво подручје града Ужица је наметнуло честе одласке наши тимова у тај крај што
потврђује и велики број путних налога.
ПИТАЊЕ бр.4 :
Да ли сте одбили комору за фарбање јер вам сада није потребна или је сада небитна?

ОДГОВОР:
На страни 4/43 конкурсне документације под тачком 9. је наведено да наручилац захтева
пружање услуге фарбање возила и то да се при томе по важећем закону користе боје на
воденој бази.
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ПИТАЊЕ бр.5 :
Да ли сада могу учествовати и подизвођачи из различитих окрука без потребних доказа о управљању
отпадом.?

ОДГОВОР:
На страни 4/43 конкурсне документације под тачком 6. је наведено да наручилац захтева од
понуђача да замењене делове који нису функционални, односно нису за употребу, након
сагласности представника наручиоца, о свом трошку са предметним отпадом поступи у
складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“ број
36/2009 и број 88/2010) и важећим подзаконским актима. Да би се наручилац уверио да ће да
понуђач тако и поступати довољно је у да у својој понуди достави фотокопију уговора са
регистрованим сакупљачем отпада (оператером), закљученог пре објављивања позива
предметне набавке или фотокпије рачуна извршеног плачања из 2016. године на рачун
регистрованих сакупљача отпада за услугу прихвата отпада и даљег поступања са њим по
важећем закону.
ПИТАЊЕ бр.6 :
„Поседовање опреме за вршење техничког прегледа којом може да се изврши контрола
исправности возила“више није битана да је поседује понуђач??

ОДГОВОР:
На страни 5/43 конкурсне документације под тачком 10. је наведено да наручилац захтева од
понуђача да обезбеди вршење техничког прегледа којим се може изврши контрола
исправности возила, односно да је обухвати у својој понуди.
ПИТАЊЕ бр.7 :
Да ли сада могу да се обједине“ Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке дефинисани
чл. 76. ЗЈН“?

ОДГОВОР:
Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) чланом 76. су
формулисани додатни услови које Наручилац може одредити у конкурсној документацији
као услов за учешће у поступку јавне набавке. Истим Законом је чланом 106. у тачки 2.
дефинисано да ће Наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне
услове, односно сви услови морају бити испуњени иначе ће се то сматрати као битни
недостак понуде.

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку ЈНМВ 07А/2017
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