Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-973/2019-08/9
Датум: 29. март 2019. године
Београд

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Предмет:
Одговори на питања у вези са Конкурсном документацијом
за јавну набавку услуга одржавања службених возила, означену као ЈН 05/19
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), Комисија за јавну набавку услуга одржавања службених возила,
која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности означену као ЈН 015/19, са циљем
закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године за сваку партију
посебно, даје одговор на постављена питања:
Питање број 1.
Pitanje se odnosi na JN 05/19 održavanje službenih vozila, partija 1. FIAT vozila
Kako u Novom Sadu i Nišu postoji samo po jedan ovlašćeni serviser za FIAT vozila, samim tim
moguće je učešće samo jedne grupe ponuđača,
što se kosi sa zakonom o javnim nabavkama I zakonom o zaštiti konkurencije, gde samo jedan ponuđač
može ispuniti uslove za učešće u javnoj nabavci.
Питање број 2.
molimo Vas posaljite nam koja se vozila nalaze na koj teritoriji (Beograd,Nis,Novi Sad),
da bi smo znali koji procenat ucesca podizvodjaca da upisemo u ponudi

Одговор: 1
Наручилац је покренуо јавну набавку услуга одржавања службених возила, означену као
ЈН 05/19, обликовану у две партије од којих је Партија 1- услуга одржавања службених возила
марке „Fiat“. Предметна јавна набавка је покренута ради закључења оквирног споразума са
једним понуђачем на период од две године за сваку партију појединачно, из разлога што је
немогуће потпуно прецизно утврдити на годишњем новоу и за време важења оквирног
споразума све поправке и резервне делове који ће се том приликом уграђивати на возилима која
су предмет услуга одржавања, као и чињеницу која ће се од возила марке „Fiat“ налазити у
Београду, Новом Саду и Нишу за време важења оквирног споразума, због специфичне природе
посла који обавља Институција.
Као један од услова у конкурсној документацији наручилац је навео да понуђач поседује
сервис у Београду, Новом Саду и Нишу, јер се на тим локацијама налазе возила наручиоца, а
због специфичности у раду наручиоца неизвесно је која ће се возила (којих техничких

карактеристика, број шасије, број мотора, годиште...) у периоду трајања оквирног споразума
налазити на наведеним локацијама. Распоред коришћења возила утврђује се на месечном нивоу
и променљива је категорија у зависности од конкретних потреба организационих делова
наручиоца, па је из оперативних разлога, а ради задовољења потреба наручиоца постављен
наведени услов и обликована Партија 1 - услуга одржавања службених возила марке „Fiat“ као
јединствена целина иако се возила налазе на различитим локацијама Београд, Нови Сад и Ниш.
У конкурсној документацији је наведено да понуђач за партију за коју подноси понуду наведени
услов може испунити самостално или са учесником заједничке понуде или са подизвођачем.
Имајући у виду наведено наручилац остаје при наведеним условима везаним за Партију
1- одржавање службених возила марке „Fiat“.
Одговор: 2
Од укупног броја возила која су предмет одржавања марке „Fiat“ датих у табели у оквиру
техничке спецификације на страни 10 конкурсне документације означене као ЈН 05/19, 2 возила
налазе на локацији у Нишу, а 2 возила на локацији у Новом Саду, а 3 возила на локацији у
Београду што је тренутни распоред возила.
Дати одговори су саставни део конкурсне документације број 404-973/2019-08/6 од 25.
марта 2019. године која се може преузети на интернет страници наручиоца www.dri.rs или
Порталу јавних набавки за јавну набавку означену као ЈН 05/19, која објављена 25. марта 2019.
године.

Комисија за ЈН 05/19

