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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

РЕГУЛАТОРНААГЕНЦИЈАЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
3 ПОШТАНСКЕУСЛУГЕ

Број : 1-02-4042-20/ 19-7
Датум: 13.08.2019.
Београд
ИЗМЕИЕ И ДОПУНЕ
КОИКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавка услуга — Одржавање возила ван гарантног рока, обликоване по
партијама, за период од три године, редни број 1-02-4042-20/19, Комисија за јавну набавку
у року предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у вези јавног позива за достављање
понуда у отвореном поступку, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну
документацију, доставља

ОДЛУКУ
о измени Конкурсне документације
Мења се Конкурсна документација за јавну набавка услуга — Одржавање возила ван
гарантног рока, обликоване по партијама, за период од три годКине, редни број 1-02-404220/19, на следећи начин:
Мења се Конкурсна документација, односно Партија III Одржавање возила марке

VW, Одељак III - Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује
испуњеност услова, II. Додатни услови за учешће у поступкујавнеi набавке, Партија III (VW):
2) Да располаже неопходним техничким капацитетом, на страни', 50, у другом пасусу, који
гласи: „Висина улаза у сервис мора бити минимално 4 метара, зб~г величине мерних возила
која су предмет услуга за ову партију." речи „4 метара" замењује се речима „3,80 метара"
У осталом делу Конкурсна документација остаје неропомен~ена.
Објавити:
- портал УЈН
- интернет страница наручиоца
Комисија зајавну Набавку:
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РАТЕЛ

РЕГУПАГGРНА ПГЕНЦЛЈА ЭА

гЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И 110WTAHLKE УС:ЛУГЕ

~змЕњп3идЕпови
конкУРснЕ докУМЕнтАLHЈЕ
зајавну набавку уелуга Одржавање возила ван гарантног рока, обликоване'по партијама,
за период од три године

отворени поступак

ЈН бр. 1-02-4042-20/19
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1)

Да распОлаже не0пкодним техничким капацитетОм;

ПОд не0пхОдним техничким капацитетОм за Партију II се п~дразумева да пОнуђач има
сервис за преглед и пОправку пОнуђене марке вОзила6 са стандардизОванимспецијализОваним алатима, дијагнОстичким и тест апаратима за гkдентификацију квара кОји
су ОдОбрени и сертификОвани Од стане пр0извОђача вОзила, најмање две фиксне-стабилне
дизалиц минималне Од кОјих једна мОра имати минималну нОсивОст Од минимум 3 тОне, а
једна Од минимум 5 тона, лимарск0-фарбарску радионицу (или угОвОр са лимарск0фарбарскОм ради0ницОм кОд кОје би се пОправљала вОзила), Опрему за ласерску реглажу
трапа а све сагласн0 важећим прописима и стандардима за Ову вр~ту пОсла и спецификацији
предмета набавке.
Висина улаза у сервис мОра бити минималн0 4 метара, због величине мерних вОзила
кОја су предмет услуга за Ову партију.
Сервис мОра да пОседује најмање два Обележена пракинг места у Оквиру сервиса, из
разлОга безбеднОсти аутомОбила. Паркинг места мОрају бити Ограђена и Обезбеђена.

Партија III (VW):
1)

Да распОлаже не0пхОдним кадрОвским капацитетом;

Под не0пходним кадрОвским капацитетОм за Партију III е пОдразумева да пОнуђач
има најмање пет ангажОваних радника, Од кОјих најмање 3 аутОмеханичара и најмање 2
аут0електричара, кОји ћe бити ОдгОвОрни за реализацију предмеІга јавне набавке, сагласн0
услОвима из кОнкурсне документације.
2)

Да распОлаже не0пхОдним техничким капацитетОм;

ПОд не0пхОдним техничким капацитетОм за Партију III qе пОдразумева да пОнуђач
има сервис за преглед и пОправку пОнуђене марке вОзи.Џ, са стандардизОванимспецијализованим алатима, дијагнОстичким и тест апаратима за дентификацију квара кОји
су ОдОбрени и сертификОвани Од стане пр0извОђача вОзила, нај~ање две фиксне-стабилне
дизалиц минималне Од кОјик једна мОра имати минималну нОсиіОст Од минимум 3 тОне, а
једна Од минимум 5 тОна, лимарск0-фарбарску ради0ницу ($іли угОвОр са лимарск0фарбарскОм ради0ницОм кОд кОје би се пОправљала вОзила), От~рему за ласерску реглажу
трапа а све сагласн0 важећим прОписима и стандардима за ову вр~ту пОсла и спецификацији
предмета набавке.
Висина улаза у сервис мОра бити минималн0 3,80 метара, збОг величине мерник
вОзила кОја су предмет услуга за Ову партију.
Сервис мОра да пОседује најмање два обележена пракинг иеста у Оквиру сервиса, из
разлОга безбеднОсти аутОмОбила. Паркинг места мОрају бити Ограtјена и Обезбеђена.
Партија IV (Опел):
1)

Да распОлаже не0пхОдним кадрОвским капацитетОм;

Под не0пхОдним кадрОвским капацитетОм за Партију IV е пОдразумева да пОнуђач
има најмање три ангажОвана радника, Од кОјих најмање 2 ауіtОмеханичара и најмање 1
аут0електричар, а кОји ћe бити ОдгОвОрни за реализацију предм~та јавне набавке, сагласн0
услОвима из кОнкурсне дОкументације.
2)

Да распОлаже не0пхОдним техничким капацитетОм;
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