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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке вода за
топле и хладне напитке са услугом коришћења апарата за воду за потребе Дирекције
Републичког фонда за здравствено осигурање, редни број јавне набавке 404-22-102/14-30
Дана 19.12.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-2-31/14-6
за појашњењем у вези са поступком јавне набавке вода за топле и хладне напитке са услугом
коришћења апарата за воду за потребе Дирекције Републичког фонда за здравствено осигурање,
редни број јавне набавке 404-22-102/14-30, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12).
Питање потенцијалног понуђача и одговор Комисије:
Питање:
„Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности: Вода за топле и хладне
напитке са услугом коришћења апарата за воду за потребе Дирекције републичког фонда за
здравтвено осигурање, на страни број 7, под насловом „Додатни услови“, редни број 9 – довољан
технички капацитет, од понуђача се захтева да поседују најмање два моторна возила што доказују:
фотокопијом саобраћајне дозволе, потврдом о регистрацији, купопродајним уговором, уговором о
закупу/коришћењу или лизингу и сл.
Како је приликом набрајања доказа којима се тражени услов доказује остало нејасно да ли је
довољно да се достави по један од понуђених доказа за свако моторно возило или је неопходно да се
за свако возило достави сваки понуђени доказ, молим Вас да прецизирате да ли је као доказ о
испуњености услова довољног техничког капацитета довољно да понуђач достави очитану
саобраћајну дозволу из које се види да је возило у власништву понуђача, нарочито имајући у виду да
је потврда о регистрацији привремени документ који се добија приликом прве регистрације возила и
служи као замена док се не добије саобраћајна дозвола и том приликом се враћа МУП-у.“

Одговор Комисије:
Додатни услов, да понуђач располаже довољним техничким капацитетом - да у моменту
подношења понуде понуђач поседује минимум средстава и опреме за рад, који су неопходни за
извршење јавне набавке, односно да поседује најмање два моторна возила, понуђач може доказати
достављањем по једног доказа за свако возило, и то било којег од доказа наведених на страни 7/29
конкурсне документације (фотокопије саобраћајних дозвола, потврдe о регистрацији, купопродајни
уговори, уговор о закупу/коришћењу или лизингу или сл. (достављени докази о испуњености
захтеваног техничког капацитета морају бити важећи у моменту отварања понуда)), а такође
понуђач испуњење овог услова може доказати достављањем очитане саобраћајне дозволе из које се
види да је возило у власништву понуђача.
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