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КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ
КОМБИ ПРЕВОЗА ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА

вам доставља

одговор на питањe потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију у циљу
појашњења конкурсне документације

ПИТАЊЕ БР. 2
„Postovani,
Zainteresovani smo za podnosenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti ЈNМV BR. U042020
Uvidom u dokumentaciju smo uocili nedostatak potrazivanja svih dokaza od stane narucioca,a koji se
odnosi na clan. 75.stav 5 zakona o javnim nabavkama.
1.Obzirom da se u dokumentaciji javne nabavke u delu tehnicke specifikacije nalaze vozila za koja je
potrebna licenca koju izdaje Ministarstvo saobracaja( za autobuse sa vise od 9 mesta),obavezno je u
skladu sa zakonom o javnim nabavkama u clanu75,stav 5 dostaviti istu prilikom ucesca u postupku
javne nabavke.
2. Obzirom da se u dokumentaciji javne nabavke u delu tehnicke specifikacije nalaze putnicka vozila
(do 9 mesta) za koja je potrebno resenje o obavljanju LIMO SERVISA koju izdaje Gradski
sekretarijat za javni saobracaj u skladu za clanom 137a zakona o prevozu putnika u drumskom
saobracaju,obavezno je u u clanu75,stav 5 zakona o javnim nabavkama dostaviti istu prilikom ucesca
u postupku javne nabavke.

1

Ovde se radi o 2 razlicita dokumenta,koja izdaju 2 institucije, pa shodno tome Vas molim da izvrsite
izmenu konkursne dokumentacije u skladu sa zakonom,odnosno da se u konkursnu dokumentaciju u
clanu 75. pored licence MInistarstva saobracaja doda dokaz za obavljanje LIMO SERVISA u skladu
sa clanom 137a zakona o javnom prevozu putnika, ili da se izvrsi podela javne nabavke po parijama.
NAPOMENA: Gore navedena 2 dokumenta ne mogu biti deo dodatnih uslova, vec su po zakonu o
javnim nabavkama deo obaveznih uslova iz clana 75.zakona o jabnim nabavkama,“

ОДГОВОР БР. 2
Поштовани,
Указујемо Вам на члан 63. став 2. Закона о јавним набавкама: „Заинтересовано лице
може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде.“
Полазећи од претходног става последњи дан за постављање питања и тражења
додатних информација и појашњења био је 29.02.2020. године.
С поштовањем,
Комисија за јавне набавке
ПРЕДСЕДНИК
Др Драган Тодоровић, ванредни професор, с.р.
Објавити:
- на сајту Наручиоца
- на сајту Управе за јавне набавке
- доставити потенцијалном понуђачу
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