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Комисија за јавне набавке
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Предмет:  Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН
бр.  404-11/2016-01: Превоз  ученика  основних  и  средњих  школа  и  студената  са
територије општине Мали Иђош у линијском или ванлинијском јавном превозу за
школску 2016/17 годину, обликована по партијама

  ПИТАЊЕ 1:

Ако  понуђач  располаже  са  сервисном  радионицом  за  техничко  одржавање  сопствених
возила, а није регистрован за ту делатност у АПР-у,  како понуђач доказује испуњеност
техничког капацитета да располаже сервисном радионицом, да ли је довољан само препис
листа непокретности са уписаном радионицом у листу непокретности?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ:

У конкурсној документацији на страни 13/38, у делу Упуство како се доказује испуњеност
услова-додатни  услови,  стоји:  „да  располаже  са  сервисном  радионицом  за  техничко
одржавање  возила  или  да  има  уговор  о  пословно-техничкој  сарадњи  са  сервисном
радионицом  за  техничко  одржавање  возила.  1.  Извод  из  АПР  о  регистрованој
делатности,  власнички лист  или уговор  о  техничко-пословној  сарадњи или други
одговарајући доказ“ . 
На  основу  наведеног,  одговор  на  питање  је:  да,  испуњеност  техничког  капацитета  да
располаже сервисном радионицом Понуђач доказује достављањем одговарајућег доказа, из
којег  се  може  установити  да  исти  располаже  са  сервисном  радионицом  за  техничко
одржавање возила, а један од доказа може бити и препис листа непокретности са уписаном
радионицом.

ПИТАЊЕ 2:

Појасните нам шта значи у техничкој  документацији „Означити број  седишта за сваки
аутобус посебно и укупно за све“. Где уписати трежене податке? Да ли се као доказ о
регистрацији возила уважава фотографија регистарске налепнице?



ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ:

 Додатни  услов-технички  капацитет: „да  на  основу власништва  или  уговора  о  лизингу тј.
уговора о закупу располаже са довољном бројем регистрованих аутобуса са седиштима за превоз
ђака и студената у зависности од Партије за који понуђач поднесе понуду“  , Понуђач доказује
достављањем „копијом пописне  листе  на  дан  31.12.  2015.  године;   копијом уговора  о
лизингу  аутобуса  са  очитаном  саобраћајном  дозволом  из  које  се  види  да  је  Понуђач
корисник возила  или уговори о закупу аутобуса са очитаном саобраћајном дозволом из
које се види да је Понуђач корисник возила“.
Да би Наручилац могао да утврди да ли возила за која Понуђач доставља доказе имају и
довољан број седишта, која се захтевају за поједине партије, у случају да број седишта
није наведен ни у једном документу који се доставља, Понуђач ће у слободној форми дати
списак возила-аутобуса са рспложивим бројем седишта.
На  страни  13/38  конкурсне  документације-  технички  капацитет,  стоји:  „Саобраћајне
дозволе морају бити важеће на дан отварања понуда са доказом о регистрацији возила
(напр.: полиса осигурања)“. Полиса осигурања је наведена као један од доказа из којег се
може установити период регистрације. Да, може се приложити фотографија регистарске
налепнице јер се из исте може установити период на који је возило регистровано.

ПИТАЊЕ 3:

Ако се конкурише за више партија да ли се образац 1-образац понуде подноси за сваку
партију посебно или се у обрасцу може уписати више партија? Да ли се докази достављају
за све партије појединачно или могу заједно за све партије?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ:

Образац 1 се копира и попуњава у онолико примерака за колико партија подноси понуду.
На страни 19/38 конкурсне документације стоји: 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду,  група  понуђача  може да  се  определи  да  образац  понуде  потписују  и  печатом
оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да  одреди  једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија,  понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
Уколико  понуђач  подноси  понуду  за  више  партија,  понуђач  ће,  копирати  образац
понуде у онолико примерака за колико партија подноси понуду и попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
Докази  за  све  партије  могу  да  се  доставе  заједно,  односно  пошто  је  конкурсном
документацијом прописано да се сви услови ( осим обавезног услова-тачка 5.) доказују
потписивањем изјаве о испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН(Образац 5. у поглављу VI
конкурсне документације), Понуђач уз понуду доставља једну изјаву за све партије.



ПИТАЊЕ 4:

Да ли се запечаћена и ковертирана понуда предаје за сваку партију посебно или може у
једној коверти за све партије?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ:

Може за све партије заједно, с тим што се на коверти назначи за које партије се подноси
понуда.


