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  Предмет: Појашњење бр.1 у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку  услуга – техничког прегледа возила и вулканизерске услуге у отвореном 

поступку јавне набавке,обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) од 

1 до 2, ЈНОП 2/2018 за Партију 2 – вулканизерске услуге.  

Путем е - maila 15.02.2018. године примили смо допис, којим се тражи појашњење у 

вези Конкурсне документације за  набавку  услуга – техничког прегледа возила и 

вулканизерске услуге у отвореном поступку јавне набавке, обликовану у више 

посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2, ЈНОП 2/2018.  

 

ПАРТИЈА 2. 

ПИТАЊЕ: 

 

На основу тачке 14. Одељка 8. Конкурсне документације, молим за додатне информације или 
појашњење везана за припремање понуда. 
Наиме, у одељку 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)... тачка 2.2. квалитет, 
количина и опис добара, радова или услуга, у ставу 4 и 5 наводите: 
„Уколико се предметне услуге пружају у просторијама - сервису који се налази ван седишта 
Наручиоца, понуђач (добављач) је у обавези је да вулканизерске услугe пружи на следећи 
начин: 
• преузме возило на адреси аутосервиса Наручиоца; 
• натовари возило на специјално возило за транспорт возила - шлеп возило; 
• одвезе возило у сервис - просторије Понуђача; 
• изврши услугу поправке гума, укључујући монтажу и центрирање и 
• врати возило у седиште аутосервиса Наручиоца. 
Све трошкове транспорта возила од седишта аутосервиса Наручиоца до понуђача 
(добављача) и назад, до седишта аутосервиса Наручиоца сноси Понуђач (Добављач).“ 
 
Питање 1. 
Шта тачно подразумевате под седиштем Наручиоца ? 
Уколико је то адреса Наручиоца, није ли можда требало поставити услов да се поменуте обавезе 
Понуђача односе само уколико је сервис Понуђача удаљен више од одређеног броја 
километара од аутосервиса Наручиоца? 
Овако постављен услов није уобичајан за ову врсту услуга, јер се подразумева да је возило у 
возном стању, а удаљеност сервиса на територији Града не представља додатни трошак 
Наручиоцу. Такође,поједине вулканизерске услуге се могу квалитетно извршити искључиво у 
сервису Понуђача. 
Уколико будете вршили измену конкурсне документације, обратите пажњу и на члан.5 Модела 
уговора. 
 
У тачки 2.4) Период пружања услуга, наводи се: „Период на који се пружају услуге сервисирања 
возила програм Опел је: - на период од 2 (две) године од дана закључења уговора (2018/19, 
2019/20 године).“ 
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Питање 2. 
Претпостављамо да је у питању грешка, те предлаземо да се текст „услуге сервисирања возила 
програм Опел“ замени текстом „вулканизерске услуге“.__: 

 

 

Питање 3. 
 
С обзиром да се уговор закључује на две године, да ли су количине услуга, дате у Спецификацији 
вулканизерских услуга, на једногодишњем или двогодишњем нивоу? 

 

 

ПАРТИЈА 2. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 

 

Седиште Наручиоца је место Нови Сад, а ближа адреса је Булевар Михајла Пупина 

16. 

Што се тиче сугестије евентуалног понуђача да се као услов утврди удаљеност 

сервиса понуђача у километрима од аутосервиса наручиоца, овакав услов би био 

дискриминаторски. 

          

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2: 

 

У питању је грешка и Наручилац је дана 19.02.2018. године сачинио Измену 

Конкурсне документације за Партију 2. ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ, чиме је грешка 

исправљена. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3: 

 

Количине услуга дате у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА на  страни 

4/49 Конкурсне документације су на двогодишњем нивоу. 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

 

                                                                              КОМИСИЈА 

1. Ведран Ђурић,с.р 

2. Ивана Секулић ,с.р 

3. Милан Станков,с.р 

 

  

 


