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ПИТАЊЕ БРОЈ 1
Postovana,
имамо питање у вези са ЈНМВ 2/2017 и молимо да нам у складу са чланом 20 Закона о јавним
набавкама (Сл. Гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) потврдите пријем мејла.

Молим Вас за појашњењем конкурсне документације за ЈНМВ 2/2017,

Да ли може за партију 1 и 2 да учествује понуђач који има возила старија од 5 година, пошто је
на страни 9 конкурсне документације наведено „ Уколико су превозна средства стартија од 5 година,
понуђач је у обавези да најкасније дан пре поласка на пут достави доказ о извршеном ванредном
техничком прегледу, не старији од пет дана од дана поласка на пут“, док на страни 10 и 11 конкурсне
документације под појмом ПРЕВОЗ стоји возилима НЕ СТАРИЈИМ ОД ПЕТ ГОДИНА.

На страни 4 конкурсне документације стоји да је набавка обликована у ЧЕТИРИ партије а
наведене су 3?
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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1


За Партију 1 и 2, као и за Партију 3 је наглашено да уколико је превозно
средство старије од пет година, онда је понуђач у обавези да најкасније дан
пре поласка на пут достави доказ о извршеном ванредном техничком
прегледу, који није старији од пет дана од дана поласка на пут. Подразумева
се за све три партије да је то обавезна документација. У Техничкој
спецификацији је наведено да се Понуђач обавезује да ће обезбедити превозно
средство које испуњава услове и са бројем седишта који одговара броју
пријављених учесника путовања, не старије од пет година, потпуно технички
исправно, а чију документацију прилаже као саставни део конкурсне
документације. Документација која се прилаже у случају да је возило старије од
пет година је наведена на страни 9 конкурсне документације.

 На страни 4 се поткрала грешка у куцању, али у свим даље наведеним
подацима о јавној набавци (предмету набавке, техничкој спецификацији,
структури цене, моделу уговора), као и у Позиву за подношење понуда су
исказане три партије.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

