I.

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

II.
III.

Кнез Данилова 16, Београд
Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44

e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs

www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19

Матични број: 07036965

ПИБ: 100123514

Број: 7781
Датум: 03.10.2018.

Одговор на питање понуђача
Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број У 15, „Одржавање моторних возила “
За јавну набавку добара У 15, „Одржавање моторних возила“, дана 02.10.2018. године на адресу
наручиоца пристигло је следеће питање:
Питање 1: „Страна 18 табела 2 услуге тражите замену делова, а не зна се за које возило, навели сте да имате
у возном парку имате 16 врста возила. Није иста цена за замену квачила за путничко возило или теретно
возило или југо или шкода, дачија итд. Прецизирајте тачно за која возила се односе услуге које сте навелиу
табели 2.“
Питање 2: „1 возило има 1500 делова х 16 ваших возила то износи 24000 делова и услуга, у табели 2 ви сте
навели 19 услуга и 19 делова х 16 возила што тачно износи 304 делова исто толико услуга. Како ће се
набављатеи делови ван конкурсне документације, по којим ценама (значи ми понуђачи можемо у
фактурама да пишемо цене које хоћемо)“
Питање 3: „Када сте ставили услов да сервис мора бити удаљен до 10 км од седишта наручиоца ви сте
ограничили конкурценцију у складу са законом о јавним набавкама који каже да наручилац мора да
обезбеди што већу конкуренцију а не да је ограничава дискирминаторским условима“
Питање 4: „Где вам је генералка мотора, ремонт мењача, замена многих делова намотору, полу осовинем
дискови, кугла споне, фарови, крила, браници, трапови“
Одговор 1: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако да ће табелу обрасца струкуре
цене проширити за свако возило са најчешћим кваровима.
Одговор 2: Наручилац не може тачно предвидети све могуће кварове на возилима које поседује, већ само
кварове који се чешће дешавају. Делови који нису дефинисани у табели 2 извршилац услуге набавља по
тржишним ценама и не може у фактурама писати цену коју хоће. Дужан је да за сваки део приложи и
фискални рачун као и да тај део буде упоредив са тржишном ценом, како је то већ дефинисано конкурсном
документацијом.
Одговор 3: Понуђач није ограничио конкуренцију условом да сервис мора бити удаљен од седишта
наручиоца максимално 10 км, обзиром да се у радијусу поменутог подручја налази велики број сервиса.
Такође поставља се и питање економичности уколико се сервис налази на већој удаљености од седишта
наручиоца што за собом повлачи чињеницу да ће возила прелазити већу километражу и трошити више
горива како би дошли од сервиса до седишта наручиоца и обратно.
Одговор 4: За услуге које нису дефинисане табелом 2 обрасца структуре цене , наручилац је предвидео
табелу 1 где ће понуђачи уписивати цену норма сата за све остале услуге поправке за које се укаже потреба
обзиром да је такве услуге немогуће предвидети. Цене резервнох делова које ће извршиоци услуге
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уграђивати не могу бити веће од тржишних цена. Такође напомињемо да је конкурсном документацијом
дефинисано да извршилац услуге може вршити само оне поправке/замену делова за које наручилац да
сагласност потписивањем радног налога извршиоца, након што је извршилац услуге
установио/дијагностиковао квар. У случају да је потребно заменити и неке делове за које наручилац није
дао сагласност приликом потписивања радног налога, извршилац услуге је у обавези да контактира
наручиоца и затражи писмену сагласност и за те поправке.

У складу са одговорима , биће извршена измена конкурсне документације и иста ће бити објављена на
Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца .

С поштовањем,

Одсек за јавне набавке и план
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