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„ Poštovana,
U Vašoj javnoj nabavci u delu "Dodatni uslovi" zahtevate :
u delu pod 2) da potencijalni ponudjač ima 10 registrovanih autobusa, a potom u delu pod 3) se
traži da ponudjač ima 4 vozača. Zašto se ne zahteva da ponudjač ima 10 zaposlenih vozača (ko
će voziti 6 autobusa)? Zašto se ne traže 4 autobusa kada se već traže 4 vozača? Ne postoji
nikakva logička veza.
Takodje, na koji način se došlo do količine od 10 autobusa? U kakvoj je logičkoj vezi sa JN cifra
od 10 autobusa? JN treba predvideti mogućnost da ponudjač može da ima ugovor sklopljen sa
drugim prevoznikom i da zajedno imaju 10 autobusa. “
У вези са тим, поступајући по чл. 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.
гласник РС, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) Комисија за предметну јавну набавку даје
следећи

ОДГОВОР
У вези броја тражених аутобуса Комисија је након разматрања одлучила да уважи
Вашу сугестију и биће извршена измена конкурсне документације.
У вези броја професионалних возача, Комисија остаје при ставу од најмање 4
професионалних возача са положеним испитом за све типове возила за који се даје
понуда.
Конкурсном документацијом, на странама 20,22 и 23 дата је могућност понуђачима
да у предметној јавној набавци наступе као група понуђача с тим да је у том случају
саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Срдачан поздрав,
Комисија за јавну набавку 5-3
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