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ПРЕДМЕТ: Додатне информације у вези са поступком јавне набавке и измене конкурсне
документације: Услуга сервисирања службених возила РФЗО за период од 24 месеца, ЈН бр.
404-1-201/17-15
Дана 15.06.2017. и 16.06.2017. године заинтересовано лице обратило се захтевима за додатним
информацијама у вези са поступком јавне набавке: Услуга сервисирања службених возила РФЗО за
период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-201/17-15, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питање 1:
„Обраћамо вам се захтевом за додатно појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број
404-1-201/17-15, Услуга сервисирања службених возила РФЗО за период од 24 месеца.
У конкурсној документацији на страни 19 у тачки 1.2.4 постављен је додатни услов да понуђач мора
поседовати сервис на територији филијала РФЗО које су обухваћене партијом за коју конкурише.
Постављањем оваквог додатног услова који представља територијално ограничење свесно
ограничавате конкуренцију и фаворизујете локалне понуђаче што је у супротности са Законом о
јавним набавкама.
Ми знамо да је понуђачима остављена могућност да удруживањем у групу превазиђу овај проблем
али то додатно компликује припрему тендерске документације и касније, реализацију Уговора јер се
компликује документација у процесу фактурисања и наплате потраживања што додатно повећава
трошкове.
Такође, Конкурсном документацијом предвидели сте бодовање удаљености Филијала од седишта
сервиса те сматрамо да не постоји ниједан разлог за постављање оваквог додатног услова.
Због свега наведеног обраћамо се захтевом да из Конкурсне документације избаците овај додатни
услов и омогућите нам равноправно учешће за све Партије.“
Одговор 1:
Поступајући у складу са чланом 3. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), а који се односи на то да је Наручилац дужан да спроведе поступак јавне
набавке са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке, Комисија у предметој
јавној набаваци руководила се тиме да тошкови одвожења службених возила на редован/ванредан
сервис буду што нижи (трошкови горива, трошкови путарина, трошкови амортизације и сл.).
С обзиром на то да су партије обликоване на тај начин да свака партија обухвата велики број
општина (нпр. Партија бр. 1 обухвата целу Војводину), испуњено је начело обезбеђивања
конкуренције, односно Наручилац је на тај начин омогућио конкуренцију (члан 4. став 1. Закона о
јавним набавкама).
Имајући све наведено у виду, Комисија за јавну набавку остаје при захтевима из конкурсне
документације.
Питање 2:
„Обраћамо вам се захтевом за додатно појашњење Конкурсне документације за јавну набавку
број 404-1-201/17-15, Услуга сервисирања службених возила РФЗО за период од 24 месеца.

У моделу Уговора на страни 22 у Члану 4 наручилац тражи од извршиоца да му уз рачун достави:
број ангажованих непосредних извршилаца и број радних сати за сваког извршиоца
декларацију са бар кодом уграђених делова
Молимо да из Модела Уговора избаците ова два захтева.
За наручиоца је потпуно небитан податак колико радника је извршилац ангажовао за поправку возила
и колико сати су они појединачно радили на тој поправци.
Већина резервних делова на српском тржишту продаје се у паковањима која на себи немају бар код
а немају ни декларацију. Такође, нека роба, као што су уља и мазива, а који имају значајан удео
приликом поправке возила нема ни бар код а ни декларацију.
Мислимо да је довољно да се наручиоцу приликом испоруке поправљеног возила врате изграђени
резервни делови као доказ да су уместо њих уграђени нови.
Подсећамо вас да приликом реализације претходног Уговора због овог захтева нисмо могли да
наплатимо своја потраживања неколико месеци све док није урађен Анекс Уговора којим су
ова два захтева укинута.
У истом Члану наручилац тражи да му извршилац уз рачун достави извод из ценовника резервних
делова који садржи редни број или ознаку – шифру резервног дела идентичну са ценовником
резервних делова како би се недвосмислено могло утврдити који резервни делови су уграђени и која
је цена наведених делова.
Молимо да из Модела Уговора избаците овај захтев.
Сваки модел возила има по 5000 резервних делова. А у вашој Конкурсној документацији има бар 10
модела возила. Ниједан потенцијални понуђач нема ценовник резервних делова који садржи све
позиције која на вашим возилима могу да буду предмет замене.
Због тога ће се десити да се на возилу замени део кога нема у ценовнику достављеном на тендеру
као саставни део понуде и такав рачун не може бити плаћен јер није у складу са Уговором.
Такође ниједан понуђач нема на лагеру ни 10% од наведених позиција, већ ће њихову набавку
извршити након пријема возила у сервис и дефектаже квара. Набавку потребих делова ће извршити
по тада важећим тржишним условима. Цене тада могу битно да се разликују од цена датих у
ценовнику.
Сматрамо да је најбоље решење за овај проблем да се након извршене дефектаже возила уради
Предрачун и достави вашем лицу одговорном за возни парк на сагласност.
Поправка возила може да започне тек након добијања писане сагласности од вашег овлашћеног
лица. Тако добијена писана сагласност се касније доставља наручиоцу уз рачун и радни налог.
Пошто се овакав начин рада показао делотворним у пракси приликом реализације претходног
Уговора молим да ово уврстите у Модел Уговора.
На овај начин достављање ценовника резервних делова уз понуду приликом учешћа на тендеру
постаје непотребно.“
Одговор 2:
Врши се измена конкурсне документације на страни 22 од 34, тако да члан 4. Модела уговора који је
гласио:

„Наручилац/организациона јединица, се обавезује да цену из члана 2. овог уговора, са урачунатим
ПДВ-ом, плаћа Извршиоцу након сваке појединачно извршене услуге уплатом на текући рачун
Извршиоца, на основу рачуна који ће Извршилац доставити Наручиоцу, у року од ____ (биће преузето
из обрасца понуде) дана од дана пријема рачуна.
Извршилац се обавезује да уз рачун из става 1. овог члана, Наручиоцу достави Радни налог
који садржи опис извршене услуге, попис уграђених резервних делова, број ангажованих непосредних
извршилаца и број радних сати за сваког извршиоца, као и Декларацију са бар кодом уграђених
делова, у року од 3 дана од дана извршења сваке појединачне услуге.
Радни налог из става 2. овог члана чини обавезни пратећи документ уз испостављени рачун
Извршиоца.
Извршилац се обавезује да уз рачун из става 1. овог члана достави и извод из ценовника
резервних делова који садржи редни број или ознаку (шифру) резревног дела идентичну са
ценовником резрвних делова као би се недвосмислено могло утврдити који резервни делови су
уграђени и која је цена наведених делова.
Извршилац је у обавези да рачун достави Наручиоцу у року од 5 дана од дана његовог
издавања
Уговорне стране су сагласне да за уграђене делове важи гаранција произвођача.
Финансијске обавезе које доспевају у 2018. и 2019. години реализоваће се у складу са
обезбеђеним финансијским средствима у финансијском плану за те године.“
Извршилац се обавезује да уз рачун из става 1. овог члана, Наручиоцу достави Радни налог који
садржи опис извршене услуге, попис уграђених резервних делова, број ангажованих непосредних
извршилаца и број радних сати за сваког извршиоца, као и Декларацију са бар кодом уграђених
делова, у року од 3 дана од дана извршења сваке појединачне услуге.“
сада гласи:
„Наручилац/организациона јединица, се обавезује да цену из члана 2. овог уговора, са урачунатим
ПДВ-ом, плаћа Извршиоцу након сваке појединачно извршене услуге уплатом на текући рачун
Извршиоца, на основу рачуна који ће Извршилац доставити Наручиоцу, у року од ____ (биће преузето
из обрасца понуде) дана од дана пријема рачуна.
Извршилац се обавезује да уз рачун из става 1. овог члана, Наручиоцу достави Радни налог
који садржи опис извршене услуге, попис уграђених резервних делова са наведеним бар-кодовима,
број радних сати по извршеној услузи, као и Декларацију уграђених делова.
Радни налог из става 2. овог члана чини обавезни пратећи документ уз испостављени рачун
Извршиоца.
Извршилац се обавезује да уз рачун из става 1. овог члана достави и извод из ценовника
резервних делова који садржи редни број или ознаку (шифру) резревног дела идентичну са
ценовником резрвних делова као би се недвосмислено могло утврдити који резервни делови су
уграђени и која је цена наведених делова.
Извршилац је у обавези да рачун достави Наручиоцу у року од 5 дана од дана његовог
издавања.
За резервне делове који ће се уграђивати у службена возила и који нису обухваћени понудом
и цеовником резервних делова, а за које је дата сагласност из члана 3. Став 2 овог уговора, плаћање
ће се вршити по рачуну који ће као обавезан прилог имати поменуту сагласност.
Уговорне стране су сагласне да за уграђене делове важи гаранција произвођача.
Финансијске обавезе које доспевају у 2018. и 2019. години реализоваће се у складу са
обезбеђеним финансијским средствима у финансијском плану за те године.“
Комисија остаје при томе да су бар-кодови и Декларација уграђених делова од важности за
Наручиоца. Такође, Комисија остаје при захтеву да понуђач уз понуду достави и ценовник резервних
делова.
Чланом 3. став 2. Модела уговора регулисана је ситуација када се у службено возило уграђују
резервни делови који нису обухваћени списком из обрасца понуде, као ни ценовником који ће понуђач
доставити уз понуду, а исти гласи:

„За делове који нису предвиђени понудом и ценовником резервних делова потребна је писмена
сагланост Одељења за опште послове Дирекције Наручиоца на образложену понуду Извршиоца.
Након пријема сагласности Извршилац може пружити услугу која се односи на наведене делове.“

Напомена:
Имајући у виду измену конкурсне документације Наручилац ће објавити на порталу Управе за
јавне набавке и на интернет страници Наручиоца пречишћен текст конкурсне документације.
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