Број: 842
Датум: 02.06.2015.године
Крагујевац

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 01/2015 – УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ

1. Да ли се у предмету Јавна набавка бр. 01/2015- услуге превоза путника у градском и
приградском превозу може учествовати са возилима узетим у закуп и шта је од
документације за наведена возила потребно приложити?
У предметној јавној набавци услуге превоза путника у градском и приградском превозу
бр.01/2015 понуђач може учествовати са возилима која су узета у закуп. Понуђач за возила која
су узета у закуп доставља очитане саобраћајне дозволе, уговор о закупу који мора бити
закњучен пре тренутка подношења понуде и који је закључен минимално на период важења
уговора за предметни поступак јавне набавке 01/2015 и пописну листу на дан 31.12.2014.
године правног лица од кога су узета возила у закуп и у којој су маркером означена возила која
је понуђач навео у понуди .У уговору о закупу морају бити наведени идентификациони подаци
возила која се наводе у понуди понуђача.
2.

Да ли је паркинг простор на територији града Крагујевца потребно обезбедити пре отварања
понуда или након закњучења уговора као што је случај са сервисом за одржавање возила?
Наручиоцу је битно да се све радње везане за поступак предметне набавке несметано
одвијају од дана закључења уговора,а при томе да обезбеди што већу конкуренцију у
предметном поступку јавне набавке.У складу са тим,понуђачи који немају обезбеђен
паркинг простор у тренутку подношења понуде уз понуду достављају изјаву под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу да ће у моменту потписивања уговора имати
обезбеђен паркинг у свему према захтевима из конкурсне документације и да ће на дан
потписивања уговор доставити следеће доказе о обезбеђеном паркинг простору:
- Копија плана коришћења парцеле од надлежног органа (за све површине којима се
конкурише);
- Котирани цртеж простора у размери 1:500 са уцртаним начином паркирања, јасно
назначеном везом са приступном саобраћајницом и назначеним површинама у м 2 по
врстама подлоге;
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-

Уговор којим доказује да је Понуђач закупац изнајмљене површине (на минималан
рок од 3 (три) године), а за закуподавца се прилаже фотокопија власничког листа и
копија плана.

3. Да ли понуђач мора да поседује паркинг простор на територији града Крагујевцa?
Наручиоцу је битно да се све радње везане за поступак предметне набавке несметано
одвијају од дана закључења уговора, а при томе да обезбеди што веће конкуренцију у
предметном поступку јавне набавке. У складу са тим, понуђачи који немају обезбеђен паркинг
простор у тренутку подношења понуде уз понуду достављају изјаву под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да ће у моменту потписивања уговора имати обезбеђен паркинг
простор у свему према захтевима из конкурсне документације и да ће на дан потписивања
уговора доставити следеће доказе о обезбеђеном паркинг простору:

-

-

Копија плана коришћене парцеле издате од надлежног органа (за све површине којима
се конкурише);
Котирани цртеж простора у размери 1:500 са у цртаним начином паркирања, јасно
назначеном везом са приступном саобраћајницом и назначеним површинама у м 2 по
врстама подлоге;
Уговор којим доказује да је Понуђач закупац изнајмљене површине (на минималан рок
од 3 (три) године), а за закуподавца се прилаже фотокопија власничког листа и копије
плана.

Наведена изјава (Прилог 30) је саставни је део пречишћеног текста конкурсне документације.
Уколико понуђач не достави све наведене доказе на дан потписивања уговора наручилац ће такву
понуду одбити као неприхватљиву и Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
референце и истовремено активирати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико понуђач у понуди достави све доказе наведене у конкурсној документацији за паркинг
простор, није у обавези да достави поменуту изјаву – Прилог 30.

4.

Да ли је у питању техничка грешка, с обзиром да изјава треба да се односи на обезбеђен
паркинг простор и да сте у конкурсној документацији предвидели Изјаву о обезбеђењу
паркинг простора (Прилог 18)?
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Понуђач је у обавези да достави и изјаву о обезбеђењу паркинг простора (Прилог 18) и Изјаву о
обезбеђењу сервиса за одржавање возила (Прилог 19). Прилог 19 је техничком грешком груписан
у доказе за паркинг простор уместо у део доказа о обезбеђеном сервису.

5.

Да ли се поменута изјава односи на Прилог 24. односно Изјаву о прихватању примене и
уградње уређаја за праћење возила и електронску наплату превоза, а која се помиње и на
страни 10. конкурсне документације у делу "Додатни услови за Понуђача се доказују
следећим изјавама"?
Изјава о прихватању примене и уградње уређаја за праћење возила и електронску наплату
превоза односи се на Прилог 24.

6. Да ли је потребно достављати доказе за резервна возила и попунити одговарајући образац Подаци о возилима?
Понуђач је у обавези да достави доказе за резервна возила, и потребно је попунити изјаву
о резервним возилима Прилог 11.
7. Да ли се изјава односи на број возила са којима се конкурише, односно возила која се
односе на предметну јавну набваку или на укупан број возила са којима понуђач располаже
и уколико се ради о возилима која се односе на предметну јавну набавку да ли је потребно
урачунати и резервна возила?
Изјава о броју возила (Прилог 16) на страни 158. и 159. конкурсне документације односи се
на број возила са којима понуђач конкурише за одређену партију. Понуђач који
конкурише за одређену партију мора да урачуна и број резервних возила у складу са
условима на страни 10. конкурсне документације - да је спреман да на сваких 10
добијених одобрења за рад обезбеди по једно резервно возило и још једно возило на
сваких започетих следећих 9 (девет) ангажованих возила, односно у случају да је Понуђач
ангажован са мање од 10 возила, дужан је да обезбеди једно резервно возило (Прилог 11).
8. Молимо Вас да нам појасните да ли је Pmax максимални понуђени попуст на јавном
конкурсу само за дату партију?
У циљу економичности трошења буџетских средстава брише се
ограничење за
максимални понуђени попуст (Pmax) из конкурсне документације, односно исто значи да
понуђачи могу понудити и већи попуст од 7% за сваку од партија за коју конкуришу. Pmax
биће највећи попуст који понуди понуђач у оквиру одређене партије, пошто се понуде по
свакој партији посебно вреднују, односно за сваку партију формира се посебна ранг листа
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вреднованих понуда. Понуда са понуђеним максималним попустом (Pmax) по партији
остварује максималних 50 пондера. Ако две или више понуда имају једнак максимални
попуст, у том случају све такве понуде биће по овом елементу критеријума вредноване са
максималних 50 пондера.

9. Уколико се понуђач одлучи на варијанту издавања гаранције на годину дана са
занављањем
сваке године, да ли доставља писмо о намерама у складу са тим, односно
дефинишите нам
вредност писма о намерама, односно да ли и у писму треба да се назначи
износ који се односи на укуипну вредност уиговора без бдв-а подељено са три, или на укупну
вредност
уговора?
Такође Вас молимо да нам прецизирате и то да ли, уколико се понуђач одлучи на варијанту
издавања гаранције на годину дана, у писму треба да се наведе рок од годину дана са
моћношћу продужавања или је потребно да у писму буде назначен рок 15 дана дуже од истека
рока важења уговора.

Уколико се понуђач одлучи на варијанту издавања банкарске гаранције на годину дана са
занављањем сваке године, доставља писмо о намерама банке на износ укупне вредности уговора
без ПДВ-а, са назнаком да је износ сваке појединачне гаранције укупна вредност уговора без ПДВа подељена са три и да ће месец дана пре истека гаранције која је тренутно на снази, банка издати
гаранцију за следећу годину у периоду у ком је на снази уговор поново на износ вредности уговора
без ПДВ-а подељено са три.
У писму о намерама банке за банкарску гаранцију за прву и другу годину потребно је да
буде наведено са обавезом продужавања, а не могућношћу продужавања, а за банкарску
гаранцију за трећу годину гаранције мора бити наведено 15 дана дуже од истека рока
важења уговора
10. Да ли приградксе линије саобраћају са аутобуске станице Крагуејвац или са аутобуског
стајалишта код аутобуске станице?
Ако приградксе линије саобраћају са аутобуске станице Крагујевац,да ли трошкови
станичних услуга падај на терет ГАС-а или превозника, имајући у виду да у табели
улазних параметара за прорачун јединичне цене превоза(страна 24 конкурсне
документације ) нису узети у обзир трошкови станичних услуга (перонизације за
возила).
Уколико трошкови станиуслуга падају на терет ГАС-а, каква је процедура надокнаде тих
трошкова превознику?
Колико износе трошкови перонизације за приградске аутобуске линије уколико
саобраћају са перона аутобуске станице и да ли је цена перонизације унапред
одређена?
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Планираним редом вожње приградског превоза, возила не полазе са аутобуске станице,
тако да трошкови станичне услуге нису предмет разматрња конкурсне документације.

11. У конккурсној документцији у „ Правилнику о општим пословима за аутобусе за рад на
линијама јавног градског и приградског превоза путника у Крагујевцу технички и естетски
преглед „ чл. 3 у табели техничких карактеристика за возила предвиђено је да висина
стајања (од пода до плафона) износи минимум 2100 мм. Такав услов није прописан
„Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничких услова за возила у
саобраћају на путевима „ сл. Гласник бр. 40/2012,102/2012,19/2013,41/2013 и 102/2014)
У вези са тим да ли МИДИ возила , класе М3 – тешка возила која су регистрована за
седење и стајање испуњавају услов за МИДИ возила по овом параметру, с обзиром да у
Правилнику није прописан услов за минималну висину возила од пода до плафона
(Службени гласник РС 40/2012,102/2012,19/2013,41/2013 и 102/2014)
Конкретно да ли МИДИ возил класе М3 испуњавају услове из конкурсне документације
чија висина од пода до плафона износи 2040 мм, односно 2000 мм, а која су уредно
регистрована у МУП-у и у саобраћајној дозволи имају уписан број места за седење и
број места за стајање.
Правилником о општим условима за аутобусе за рад на линијама јавног градског и
приградског превоза путника у Крагујевцу, техничком и естетком прегледу, дефинисана је
минимална висина простора за стајање путника (од пода до плафона) од 2100 мм, ради
природног положаја путника који стоје. Возила чија је висина од пода до плафона мања
од 2100 мм , сходно овом правилнику неће бити разматрана.

12. У оквиру конкурсне документације у делу поглавља „Правилник о општим условима за
аутобусе.... „ у члану 9. Стр. 63 конкурсне документације дефинисани су услови за
информисање путника ван возила.
Да ли понуђач мора испуњавати услове из члана 9. У моменту подношења понуде
односно при контроли возила од стране техничке комисије или ову опрему (дисплеј)
превозник може да обезбеди и потписивању уговора а пре почетка обављања превоза?
Правилником о општим условима за аутобусе за рад на линијама јавног градског и
приградског превоза путника у Крагујевцу ( чланом 9.) дефинисани су услови за
информисање путника ван возила. Сва возила која испуњавају услове из члана 9. при
прегледу техничке комисије биће бодована сходно методологији из конкурсне
документације. Не поседовање уређаја за информисање путника ван возила није
елиминаторни услов, и таква возила биће бодована сходно методологији из конкурсне
документације.
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13. У тачки 3.3 „ Упуство како се доказује испуњеност услова понуђача“ на стрни 9 конкурсне
документације , у оквиру доказа о обезбеђеном сервису предвиђено је да понуђач обезбеди
доказ „ фотокопија Уговора о закупу пумпе за гориво са копијом употребне дозволе
закуподавца“. У вези са тим постављамо следеће питање: Да ли понуђач који поседује
уговор о снабдевању горивом са добављачем који има дистрибуцију, односно пумптне
станице за гориво на територији града Крагујевца, испуњава тражене услове?
Како је наручиоцу битно да се понуђач несметано снабдева погонским горивом,
потребно је да Понуђач поседује Уговор са овлашћеним дистрибутером за снабдевање
горивом ,и на тај начин испуњава услов из конкурсне документације. Као доказ Понуђач
доставља копију уговора са овлашћеним дистрибутером за снабдевање погонским
горивом.
14. Какав третман ће имати МИДИ возила која задовољавају услов из конкурсне документације
у погледу броја места за седење и имају регистрована и места за стајање али површина за
стајање у возилу је мања од 4 м2 имајући у виду да укупан капацитет возила није постављен
као услов?
Правилником о општим условима за аутобусе за рад на линијама јавног градског и
приградског превоза путника у Крагујевцу (члан 3.) дефинисана је минимална површина за
стајање путника. Миди возила са површином за стајање мањом од 4м2 неће бити предмет
естетског и техничког прегледа возила.

15. У конкурсној документацији за Јавну набавку услуга бр.01/2015-Услуге превоза путника у
градском и приградском превозу-прописано да понуђач доказује испуњеност додатних
услова, достављањем следећих доказа:
Фотокопијама саобраћајних дозвола, као доказ да су возила у власништву Понуђача, или да
је Понуђач корисник возила - када се ради о возилима која су купљена на лизинг
Да ли су то једини докази којима се доказује испуњеност овог додатног услова? Да ли се као
доказ може користири уговор о закупу возила закључен на рок који је дужи од рока за
пружање услуге из јавне набавке и да ли, у том случају, саобраћајна дозвола за возило мора
да гласи на закупца као корисника?
У предметној јавној набавци услуге превоза путника у градском и приградском превозу
бр.01/2015 понуђач може учествовати са возилима која су узета у закуп. Понуђач за возила која
су узета у закуп доставља очитане саобраћајне дозволе, уговор о закупу који мора бити
закњучен пре тренутка подношења понуде и који је закључен минимално на период важења
уговора за предметни поступак јавне набавке 01/2015 и пописну листу на дан 31.12.2014.
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године правног лица од кога су узета возила у закуп и у којој су маркером означена возила која
је понуђач навео у понуди .У уговору о закупу морају бити наведени идентификациони подаци
возила која се наводе у понуди понуђача. Саобраћајна дозвала не мора да гласи на закупца.

16. У конкурсној документацији,наведено је следеће: Гаранција за добро извршење посла се
може издати на читаво време трајања уговора, односно на три године, или на годину дана са
занављањем сваке године.Молим Вас за информацију да ли текст писма о намерама банака сме
да усагласи са роком важења и износом гаранције за добро извршење посла која би се издала
на годину дана? Такође Вас молим за додатно појашњење.Који је рок важења гаранције за
добро извршење посла? Да ли би рок важења гаранције за добро извршење посла био годину
дана од дана потписивања уговора или годину и 15 дана од дана потписивања уговора?

Текст писма о намерама банке је потребно да буде усаглашен са роком важења и износом
гаранције за добро извршење посла, а у свему према захтевима из конкурсне документације,
односно писмо о намерама банке је потребно да буде на износ укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са назнаком да је износ сваке појединачне гаранције укупна вредност уговора без ПДВ-а
подељена са три и да ће месец дана пре истека гаранције која је тренутно на снази, банка издати
гаранцију за следећу годину у периоду у ком је на снази уговор поново на износ укупне вредности
уговора без ПДВ-а подељено са три, уколико се понуђач одлучи за опцију давања гаранције за
добро извршење посла са занављањем.
За рок важења гаранције за добро извршење посла који се наводи у писму о намерама банке,
уколико се понуђач одлучи за опцију давања гаранције са занављањем, за банкарску гаранцију за
прву и другу годину потребно је да буде наведено са обавезом продужавања, а за банкарску
гаранцију за трећу годину гаранције мора бити наведено 15 дана дуже од истека рока важења
уговора, односно рок важења целокупне банкарске гаранције за добро извршење посла је 15
дана дуже од истека рока важења уговора.

Комисија за јавну набавку 01/2015
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