ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ У OTВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ- СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, СА ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ
ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА: СЕДИШТА И ЊЕГОВИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА –
СЛУЖБИ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ (ЈАВНА НАБАВКА 02/2020),
ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧ ПОСТАВИО ЈЕ ПИТАЊЕ 18.02.2020. ГОДИНЕ

Питање 1:
Поштовани,
Увидом у Вашу конкурсну документацију за ЈН 02-2020 видимо да није подељена по
партијама већ је јединствена.
Као и поделу која није урађена, на возила која су у призвођачкој-фабричкој гаранцји и
која то нису.
Обзиорм да је Ваш возни парк сатављен од различитих марки возила са подгрупама
унутар њих, још и у географски различитим местима.
Питања су следећа:
Да ли сте рачунали на то да конкретно возила ШКОДА која су по старости 2018
годиште и километражи у још увек фабричкој гаранцији, сервисирањем у сервису који
није овлашћени сервисер за дату марку возила, аутоматски губе фабричку гаранцију?
Да ли сте сагледали ситуацију, да сервисер треба обављати поправке код једног
сервисера у више места у Србији, и да треба да има адекватну опрему и алат за све
типове возила из Вашег возног парка што је реткост у Србији, скоро немогуће ?
Одговор 1 :
Поштовани,
Закон о јавним набавкама дозвољава да јавна набавка може бити јединствена, а не
подељена на партије, тако да Вам то омогућава да на основу члана 80. и члана 81.
наступите, било са подизвођачима или у заједничкој понуди. На овакво конципирање
јавне набавке одлучили смо се из разлога што наш возни парк чине већином возила
марке шкода и застава, тако да се на конкурс и јављају понуђачи који имају опрему и
алат предвиђен за поправку возила наведених у конкурсној документацији, дакле
сервиси који имају техничке могућности поправке возила наведених у конкурсној
документацији.
Што се тиче шкодиних возила у гаранцији, поправка се односи на сегменте који не
подлежу гаранцији.
За поправку делова у гаранцији надлежан је сервис продавца возила, што је и
предвиђено уговором о набавци возила.
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