Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд
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Датум: 25. 02. 2016.
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/16 - УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА
За јавну набавку мале вредности бр. 01/16 – Услуге регистрације моторних возила
Републичког хидрометеоролошког завода, постављена су следећа питања понуђача:
Питањe:
“Naručilac, dakle, ima potrebu da za pojedina vozila (polovina) izvrši zamenu tablica, saobraćajnih
dozvola i nalepnica. U konkursnoj dokumentaciji se to ne navodi. Da li iznos dažbina za izdavanje
novih tablica treba upisati u Obrazac strukture cene ili se to smatra dodatnom uslugom? Da li se u
Obrazac strukture cene unose i troškovi odjave vozila ili su vozila već odjavljena?”
Одговор:
Наведени трошкови не припадају под цену укупне регистрације која је тражена у обрасцу
понуде, већ су то посебно наведене ставке за које се даје јединична цена, а обрачун ће се
вршити у складу са реалним потребама уз огранићење да плаћања не смеју прећи уговорени
износ.
Питањe:
“Od 55 vozila za koja se zahteva usluga registracije samo 15 vozila nalazi se u Beogradu, ostala
vozila su na teritorijama opština: Kraljevo, Valjevo,Niš, Novi Sad, Požarevac, Pančevo,
Aranđelovac, Bor, Užice, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Sjenica, Bačka Topola gde treba obaviti
tehnički pregled. Ova činjenica potpuno obesmišljava dodatni zahtev koji je naručilac postavio –
posedovanje servisa za tehnički pregled vozila na teritoriji opštine gde naručilac ima sedište ili
nastupanje sa podizvođačima ( iz 14 različitih gradova u Srbiji)”
Одговор:
У складу са захтевом наручиоца из конкурсне документације, понуђач је у обавези да за
наведена возила на територији Београда обезбеди да се технички прегледи возила обављају на
поменутим општинама (Раковица или Чукарица), док за остала возила је неопходно
обезбедити услуге техничког прегледа у местима где су назначене локације тих возила.
Питањe:
“Nismo prevideli postojanje tabele sa potrebnim podacima, skrenuli smo pažnju da je nemoguće

popuniti Obrazac ponude, tabelu 3, niti VIII Obrazac strukture cene -Obrazac 4. Obrazloženje:
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•

Za teretna vozila pod rednim brojevima od 3 do 10, kao i pod brojem 41 i 50 nije upisana
dozvoljena nosivost
U obrascu strukture cene ( Obrazac 4) pod brojem 1 traži se jedinična cena za raznovrsna vozila
(vozila pod br. 25 i 26 u Prilogu su označena kao teretna, vozila pod br.11,15,15 su putnička),
itd.”

•

Одговор:
•

Наручилац је у објављеним питањима и одговорима бр. 404-15/16-9 од 24. 02. 2016.
године, у прилогу доставио табелу спецификације возила у којој су дефинисани
тражени подаци.

•

Наручилац ће извршити измену поменутог обрасца и конкурсне докуемнтације, а
пречишћену верзију конкурсне документације са свим изменама ће објавити на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Питањe:
“Napomena na strani 5 konkursne dokumentacije nije odgovor na pitanje: Kako će Naručilac
proceniti koja ponuda je poštovala zahtev iz napomene?”
Одговор:
Наручилац ће имати могућност да провери дату цену према обрасцу структуре цене, а уколико
таква цена није у оквирима тржишне вредности, таква понуда се неће узимати у даље разматрање.

за Комисију за јавну набавку
Братислав Татић, дипл. инж.
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