Број: 593
Датум: 27.04.2015.године
Крагујевац

Дана 23.04.2015. године примили смо следеће питање заинтересованог лица:


У оквиру доказа о обезбеђеном сервису, наведено је да је потребно доставити
фотокопију саобраћајне дозволе сервисног возила. Молим Вас за појашњење да ли је
потребно доставити додатне доказе да је возило сервисно, пошто се из саобраћајне
дозволе тај податак не види.



Молим Вас за појашњење које све врсте радова на одржавању возила је неопходно да
сервис обавља, обзиром да је у тендерској документацији наведено да сервис „не може
бити регистрован само за једну врсту делатности нпр. само електричар, или
вулканизер и слично”.



Такође Вас молим за појашњење везано за доказе о сервису у смислу удаљености од
града Крагујевца. На раније објављиваним јавним набавкама се дешавало да сервис не
буде у граду у коме се врши превоз путника. Да ли је конкурсном документацијом, ЈН
бр. 01/2015 обавезно да сервис буде лоциран у граду Крагујевцу, и уколико није колика
је дозвољена удаљеност сервиса од града Крагујевца?

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:


Није потребно доставити додатне доказе за сервисно возило;



Сервис треба да буде регистрован како би пружао најмање следеће врсте услуга:
механичарске, електричарске и вулканизерске;



Наручилац не ограничава удаљеност сервиса од града Крагујевца, односно сервис је
потребно да буде на територији Републике Србије. Наручиоцу је битно да возила буду
исправна и функционална, а при томе да омогући свим понуђачима да учествују на
предметном поступку јавне набавке у циљу што веће конкуренције. С тим у вези, сви
понуђачи који имају сервис ван територије града Крагујевца, доставиће изјаву под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, да ће најкасније 15 дана од дана закључења
уговора, обезбедити и сервис који ће функционисати у току важења уговора на
територији града Крагујевца за хитне интервенције на возилима. Поменута изјава
(Прилог 29) је у прилогу овог одговора и саставни је део конкурсне документације.
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Овај одговор је саставни део конкурсне документације и биће објављен у делу „Питања и
одговори“, а Изјава о обезбеђивању сервиса за понуђаче који немају сервис на територији града
Крагујевца и у делу „Измене и допуне конкурсне документације“ на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку 01/2015
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ПРИЛОГ 29
ИЗЈАВА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СЕРВИСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
КРАГУЈЕВЦА
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ИЗЈАВА
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СЕРВИСА
ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НЕМАЈУ СЕРВИС НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Превозник

______________________________________________________________________

са седиштем у __________________________________________________________________
улица __________________________________________________________________________,
ПИБ _______________________, матични број ________________________________________,

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће, уколико
закључи уговор по предметном поступку ЈН 01/2015 услуге превоза путника у градском
и приградском превозу, у року од 15 дана од дана закључења уговора обезбедити и
сервис који ће функционисати у току важења уговора на територији града Крагујевца за
хитне интервенције на возилима.
Наручилац задржава право да комисија за техничку спецификацију изврши проверу
и увид у сервис у току трајања уговора.

Напомена: изјаву достављају само понуђачи који немају сервис на територији
града Крагујевца.

Директор
___________________
Потпис
У ____________________________
Дана _________________________
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