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Број: 2247/19-41 
Датум: 02.12.2019. године 
 

 
 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
У ВЕЗИ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЈН 08/19 

 

Питање број 1: 

На страни 44/139 Наручилац наводи да је „пожељно да понуда понуђача садржи 

све преузете стране конкурсне документације". Молимо Наручиоца да појасни 

ову препоруку наведену у конкурсној документацији и да ли се под наведеним 

подразумева да је пожељно да понуђачи уз своју понуду предају копију 

комплетне конкурсне документације, поред попуњених и оверених образаца који 

се већ налазе унутар понуде? 

Одговор: 

У Упутству понуђачима како да сачине понуду, под редним бројем 2- Начин на 

који понуда мора да буде сачињена, на страни 44 у ставу 2 је наведено 

„ Пожељно је да понуда буде сачињена на преузетом обрасцу конкурсне 
документације као и да садржи све преузете стране конкурсне документације „ . 
 
Одговор је да се понуда доставља на обрасцу понуде из конкурсне 
документације, а достављање преосталих страна конкурсне документације није 
обавезно. 
 
 
Питање број 2: 

Дана 18.11.2019. године Наручилац је објавио одговоре на питања 

Заинтересованог лица под бројем 2247/19-14. У наведеном, на питање бр. 1 

Заинтересованог лица које је гласило: ,,Да ли је превозник дужан да табелу из 

Конструкцијских карактеристика из члана 3. Општих услова попуни за свако 

возило или је потребно обезбедити неки други документ, односно шта се 

подразумева под појмом техничка документација за возило?", Наручилац је дао 

одговор: „Табела из члана 4. Општих услова се не попуњава, већ је Превозник у 

обавези да приликом подношења понуде достави документацију која доказује 

испуњеност конструкцијских карактеристика садржаних у табели (нпр. техничка 
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спецификација, извод из каталога, потврда произвођача или други одговарајући 

доказ)." 

Пре свега, указујемо да је Наручилац дужан да у складу са чланом 61. став 1. 

Закона о јавним набавкама припреми конкурсну документацију тако да понуђачи 

на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. 

Како ни након достављеног одговора Наручиоца није најјасније која је то 

конкретно документација којом би понуђачи доказали испуњеност 

конструкцијских карактеристика садржаних у табели из члана 4. Општих услова 

из конкурсне документације, осим да Наручилац прегледом возила установи да 

ли возила која су наведена у понуди испуњавају захтеване конструкцијске 

карактеристике, захтевамо да Наручилац или наведе који је то конкретно 

документ којим се може доказати да возила која су наведена у понуди 

испуњавају захтеване конструкцијске карактеристике или да постојање 

наведених карактеристика утврди прегледом возила. 

Напомињемо битну чињеницу да је пракса у јавним набавкама које имају 

предмет сличан предметној јавној набавци да Наручилац изврши преглед возила 

наведених у понуди и том приликом утврди да ли наведена возила испуњавају 

захтеване карактеристике, и то управо због тога што не постоји нити један 

документ којим би се постојање свих ових карактеристика могло доказати. Дакле, 

нити извештај о извршеном техничком прегледу возила, нити уверење Агенције 

за безбедност саобраћаја, нити техничка спецификација, извод из каталога, 

потврда произвођача нити други било који други доказ не садрже податке о томе 

да ли одређено возило испуњава све карактеристике захтеване предметном 

конкурсном документацијом, те захтевамо од Наручиоца да обрише овај захтев и 

одреди други начин утврђивања постојања наведених карактеристика, као што је 

преглед возила од стране овлашћених лица Наручиоца. 

Одговор: 

Остајемо при свим наводима из конкурсне документације и појашњењима која 

смо дали дана 18.11.2019. године на Порталу јавних набавки, стим да 

напомињемо да је у поглављу 4- Начин вршења контролног прегледа возила у 

члану 23. Општих услова на страни 27 наведено следеће: 

„ Комисија за преглед возила (у даљем тексту: Комисија), коју именује директор 

Дирекције врши контролни преглед конструкцијских карактеристика, Општих 

услова и опреме у поступцима јавне набавке и током реализације Уговора „ . 

Такође, у члану 24. је наведено: 
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„ У току поступка јавне набавке у фази стручне оцене понуда, Комисија врши 

преглед аутобуса свих понуђача са списка возила са регистрованим ознакама и 

другим подацима за рад на линијама јавног градског и приградског превоза на 

територији града Ниша,наведених на страни бр.63 односно 66, ове конкурсне 

документације. 

Комисија приликом прегледа утврђује испуњеност следећих услова: 

- Техничке исправности возила (доказ: фотографија регистрационе налепнице 

или фотокопије картона евиденције о последњем извршеном шестомесечном 

техничком прегледу), 

- Конструкцијских карактеристика из члана 4 Општих услова (доказ: техничка 

документација за возило,коју је дужан да обезбеди превозник) .... „ . 

Из свега наведеног потврђујемо да се врши преглед возила, којим се проверавају  

и конструкцијске карактеристике возила, при чему се проверавају и докази које 

поднесе понуђач, а  који треба да потврде тражене конструкцијске 

карактеристике возила. 

 

 

                                                                                          Комисија за јавну набавку 


