Број: 1701
Датум: 06.10.2015
Крагујевац
Дана 06.10.2015. године примили смо следеће питање заинтересованог лица:
1. На страни 37. тј. у Списку линија за партију 4, као и на страни 146. у Моделу уговора
дефинисали сте да је на две линије предвиђен тип возила соло, а на 10 линија мидибус или
соло. Међутим, у обрасцу структура цена за партију 4 нисте предвидели доодатне редове
за уписивање цене у случају да на 10 линија не раде само мидибус возила већ може бити
комбинација у коју би ушло 1 или више соло возила.
Молимо Вас да нам дефинишите како се попуњава образац структуре цена за партију 4 уколико
превозник учествује на 10 линија (600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610 ) комбиновано
са соло и са мидибус аутобусима. Конкретно, да ли је цена по пређеном километру иста и за
соло и за мидибус аутобус за свих 12 аутобуса, пошто у обрасцу није предвиђена посебна врста
где би се уписала цена по километру за соло аутобус?
Пример:
Превозник на поменутих 10 линија учествује са 7 соло и 5 мидибус аутобуса, а сваки од њих
месечно прелази 5.305,06 километара.Како раздвојити цену за ова два типа аутобуса?
2. У обрасцу понуде за партију 4 на страни 57. цена по пређеном километру за нова возила је
107,97 динара за соло и 104,08 за мидибус аутобусе, а за стара возила је 95,12 динара за
соло и 96,29 динара за мидибус. С обзиром да је цена по километру већа за соло аутобус
код нових возила, а за мидибус код старих возила, да ли је у питању грешка?
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, одговор комисије за јавну набавку број
01/2015 Услуге превоза путника у градском и приградском превозу је следећи:
1. У колони 4 број мидибус и соло возила ћете одвојити зарезом, као и укупне вредности
по возилу у колонама 7 и 8. Укупне вредности по возилу за соло возило ( уколико су
ангажована на линијама где је предвиђен мидибус ) добијају се тако што се множи
јединична цена по километру за соло возило са километражом предвиђеном за
мидибус возила.
2. Није грешка у конкурсној документацији.
Овај одговор је саставни део конкурсне документације и биће објављен у делу „Питања и
одговори“, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
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