
Република Србија 
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд 
Евиденциони број: 404-35/16-8 
Датум: 22. 04. 2016. 
 

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 11/16 - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ОБЛИКОВАНА У 
ТРИ ПАРТИЈЕ  

 
За јавну набавку у отвореном поступку бр. 11/16 – Сервисирање и 
одржавање моторних возила са уградњом резервних делова, обликована у 
три партије, постављенa су следећа питања понуђача: 

 
Питањe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговор: 
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 Наручилац је у конкурсној документацији навео да захтева “Да понуђач поседује 
сервис на подручју седишта наручиоца или да користи радњу – сервис другог правног 
или физичког лица по основу уговора о закупу, лизингу или пословно техничкој 
сарадњи за пружање услуга које су предмет јавне набавке (за прву партију на 
територији општине наручиоца – Општина Чукарица и Општина Раковица, а за другу и 
трећу партију на територији града наручиоца - Београд).” 

Наручилац је овај услов за пословни капацитет навео управо из разлога 
економичности јавне набавке, јер уколико би се предметне услуге вршиле на већој 
удаљености, повећали би се и зависни трошкови (превоз, шлеповање и др), што би 
утицало на укупну реализацију уговора јавне набавке. 
 Овде желимо да нагласимо да понуђачи нису у обавези да имају седиште на 
траженој територији, већ је довољно да поседују неки од сервиса на траженој 
територији или да имају неки документ о пословно техничкој сарадњи за предметне 
услуге са другим правним лицем које се налази на траженој територији. 
 Такође, наручилац је навео као посебан услов за пословни капацитет за Партију 
2 и Партију 3, јер се ради о возилима која због специфичности немају адекватно 
тржиште на наведеним територијама као за Партију 1. 
 Критеријум мерења раздаљине између наручиоца и понуђача јесте оправдан са 
становишта економичности, али наручиоцу није познат јасан и прецизан метод мерења 
раздаљине између наручиоца и понуђача, а да не постоји сумња у валидност података 
таквог мерења.  
 
 
       Председник Комисије за јавну набавку 
 
 
          Братислав Татић, дипл. инж. 
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