Заинтересовано лице је у смислу члана 63. став 2. ЗЈН у поступку јавне набавке број ЈН
МВ У6/2019 - Сервисирање и одржавање возила са куповином гума и уградњом
резервних делова поставило је следећа питања на која је комисија за јавне набавке
наручиоца пружила следеце одговоре:
„Објашњења - ЈНМВ-У06/2019 Сервисирање и одржавање возила са куповином гума и
уградњом резервних делова
Kонкурсном документацијом захтевано је следеће:
Технички капацитет: 1. Да у моменту подношења понуде поседује - користи пословне
просторије - сервис који поседује минимум 4 стубне дизалице носивости од минимум 4 тоне.
Питање број 1:
С обзиром да су већина возила из вашег возног парка путничка возила, а тражите 4 стубне
дизалице носивости 4 тоне, које се користе за теретна возила, предлажемо да наведени захтев
измените у смислу да понуђач мора поседовати:
4 стубне дизалице минималне носивости 3,5 Т, за путнички програм;
2 стубне дизалице минималне носивости 4 Т, за теретни програм, (које је у
складу са бројем запослених и техничком спецификацијом врсте услуга које
захтевате).
Такође сматрамо да сваки понуђач треба да достави важећи атест и контролну књигу за сваку
дизалицу, јер се тиме доказују карактеристике и носивост сваке дизалице, као и доказ да
понуђачи контролишу своје дизалице у смислу безбедности за рад.
конкурсном документацијом захтевано је следеће:
Кадровски капацитет^ минимум 5 запослених радника међу којима морају бити минимум 2
аутомеханичара који морају имати минимум 5 године радног искуства на пословима
аутомеханичара. Доказ: Копија уговора о радном ангажовању из које ће се утврђивати опис
послова конкретног радника и ПППД образац пореске пријаве за месец који претходи месецу у
који је објављен позив за подношење понуда.
Питање броја 2:
С обзиром да су предмет услуга: аутомеханичарске, аутоелектричарске, аутолимарске и
аутолакирерске услуге, предлажемо да5 у складу са наведеним, измените структуру
захтеваних радника, тј. да поред 2 захтевана аутомеханичара уведете и:
2 аутоелктричара
2 аутолимара
1 аутолакирер.
Такође прелажемо да поред наведеног, понуђачи морају доказати и квалификациону
структуру сваког запосленог достављањем дипломе/уверења (за 2 аутомеханичара, 2
аутоелектричара, 2 аутолимара и 1 аутолакирера) из којих се може утврдити да су
радници квалификовани за обављање наведених услуга.
Питање број 3:
Из претходног искуства знамо да имате возни парк и по градовима у Србији, па из практичних
разлога сматрамо да сваки понуђач мора обезбедити сервисирање возила и у неким градовима
у Србији, наравно не у смислу уговора о пословно - техничкој сарадњи јер то није у складу са
ЗНЈ, већ у својој сервисној мрежи.

Одговор:
Предлози заинтересованог лица су размотрени, комисија наручиоца сматра да су додатни
услови које тражи заинтересовано лице престроги и воде неоправданом сужавању
конкуренције.
Конкурсна документација остаје непромењена, свакако и заинтересовано лице које је
поставило питања може поднети прихватљиву понуду.

KOMСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ У6/2019

Предмет: захтев за измену ЈН МВ-У-6/19, Сервисирање и одржавање возила са куповином гума и
уградњом резервних делова у последњем дану пријема понуда.

У великој журби приликом прилагођавања конкурсне документације за познатог понуђача на
порталу поставили сте јако неуредно спремљену конкурсну документацију ЈН МВ-У-6/19.
Променили сте комплетну конкурсну документацију и то неуређену, нисте доделили други број,
користите исти бр.набавке ЈН МВ-У-6/19,при томе нисте обележили ни средили стране конкурсне
документације.Измена конкурсне документације постављена је тек 01.04.2019.у 15 и 22.
Овим путем захтевам да избаците дискриминантне услове који се односе на кадровске капацитете и
избаците додате градова по окрузима.У возном парку поседујете само два возила у Новом Саду a
остала су у Београду. Молим немојте да дајете јефтине одговоре,то не води ничему.Ако сте хтели да
урадите економски нај повољнију понуду требали сте да возила поделите по партијама.На тај начин би
обезбедили већу конкуренцију како се наводи у члануШ. став (1) као и члан.12 начело једнакости и
избегнете члан Ш.став (2).ограничење конкуренције.
С обзиром да сте истом понуђачу већ дали одговор који сте објавили 27.03.2019 и уз пристојан
коментар одбацили како сте навели да " Предлози заинтересованог лица су размотрени, комисија
наручиоца сматра да су додатни услови које тражи заинтересовано лице престроги и воде
неоправданом сужавању конкуренције",
Питање брЛ.Да ли ради обезбеђења што вече конкуренције желите да вратите стару конкурсну
документацију која је требала да се отвара 01.04.2019 под бројем ЈН МВ-У-06/19.?
Одговор:
Након додатних разматрања, службеници наручиоца који користе службена возила на терену су
захтевали да се уговоре сервиси и поправке возила ван територије Београда, јер су запослени наручиоца
константно на терену услед чега им је неопходно да имају доступан сервис и ван Београда. Сходно
потребама запослених наручиоца дефинисан је минимум захтева додатних услова и продужен рок за
подношење понуда у којем се могу сви сервисери јавити тако што ће ангажовати потребан број
извршилаца на локацијама где је то наручиоцу неопходно.

