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ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ БР. 13/2018
Добра - “ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО”

    ПИТАЊЕ:

Заинтересовано  лице  је  електронским  путем  доставило  следеће  питање,  односно
сугестију:

"S  obzirom da  je  shodno  zakonu  REPUBLIKE SRBIJE  uvoznik  vozila  nosilac  garancije
smatramo da je dodatni uslov o posedovanju servisa u vlasnistvu na max udaljenosti od 50km
od  sedista  narucioca  diskriminusicim  i  sugerisemo  da  izmenite  uslov  tako  da  umesto  "u
vlasnistvu" stoji "da postoji ovlasceni servis na udaljenosti max 50km od sedista narucioca",
dokaz: spisak ovlascenih servisa overen i potpisan od strane generalnog uvoznika

            S postovanjem,"
Уз исто је достављен допис од 14.08.2018.године, у којем је наведено:

ОДГОВОР:  

Разматрајући  могућност  измене  конкурсне  документације  у  складу са  напред
наведеном сугестијом потенцијалног понуђача, Комисија за ЈН.МВ.  13/2018 је донела
закључак  да  је  предметна  сугестија  делимично  прихватљива,  односно  да  додатни
услов сам по себи није дискриминишући али у циљу обезбеђивања конкуренције у
предметном поступку неопходно је извршити измену додатног услова.

У  складу  са  напред  наведеним  Комисија  ће  извршити  промену  конкурсне
документације,  односно  конкурсна  документација  за  предметну  јавну  набавку  биће
измењена у  делу који  се  односи на додатни  услов  наведен у  одељку  V  конкурсне
доументације, тачки 1. подтачки 1.2 на страни 5. исте, као и у делу који се односи на
доказивање додатног услова у тачки 2. став 5. на страни 7 конкурсне документације.

Додатни услов дефинисан  одељку V конкурсне доументације, тачки 1. подтачки
1.2 на страни 5. исте, који гласи: 

"Неопходан  пословни  капацитет:  Да  понуђач  поседује  најмање  један
сервис у свом власништву не даљи од 50 км од адресе Наручиоца." 
у потпуности се брише.

Упутство  како  се  доказује  додатни  услов   у  тачки  2.  став  5.  на  страни  7  конкурсне
документације у потпуности се брише.
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Ова  питања,  као  и  одговори  на  иста,  биће  постављени  на  Порталу  јавних
набавки Републике Србије, интернет страници наручиоца, а заинтересованом лицу ће
бити достављена и електронским путем. 

Такође, измењена конкурсна документација ће истог дана бити постављена
на  Порталу јавних набавки Републике Србије и интернет страници наручиоца. 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 10/2018         
Добра - “ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО”              
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