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РЕГУЛFlТОРНА АГЕНЦИЈА ЗП

ЕЛЕКТРОНСКЕкОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСПУГЕ

БрОј : 1-02-4042-20/ 19-11
Датум: 16.08.2019.
Бе0град
ПРЕДМЕТ: Одговор на питање заинтересованог лица у вези јавне набавке услуге —
Одржавање возила ван гарантног рока, обликоване по партијама, за период
од три године, редни број 1-02-4042-20/19

У екладу са чланОм 63. етав 1. и 3. ЗакОна 0 јавним набавкама („Сл. гласник РС"
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на ОенОву захтева заинтересОванОг лица за дОдатним
пОјашњењима, дОстављен0 електрОнским путем, дана 15.08.2019. гОдине у 15:00 часОва,
заведенОг пОд брОјем 1-02-4042-20/19-9, за јавну набавку услуга — Одржавање вОзила ван
гарантнОг рОка, ОбликОване п0 партијама, за пери0д Од три гОдине, редни брОј 1-02-404220/19, Објављујем0 ОдгОвОр:
Питање:
Да ли понуђачи који подносе понуду за свих 7 партија, морају за сваку партију понаособ да
достављају доказе о испуњењу обавезних и додатних услова, с обзиром да се сви услови понављају у
свакој партији (осим за партије 2 и 3 са условом за висину улаза и свим партијама за број
механичара/електричара али he се понављати исти људи тј обрасци у свакој партији)?
Напомена: Текст питањаје изворно преузет од стране заинтересованог лица.
Одговор:
УкОлик0 пОнуђачи поднОсе пОнуду за две или више партија, не мОрају пОна0с0б
дОстављати дОказе о иепуњавању Обавезних и дОдатних услОва.
Међутим, када су у питању дОдатни услОви (кадрОвски и технички капацитети),
пОнуђачи еу у Обавези да испуњавају Оне услОве кОји су максималн0 захтевани за те партије
за кОје пОднОсе пОнуду.
Навешћем0 неке примере.
КадрОвски капацитет:
Пример 1: УкОлик0 пОнуђач пОднОси пОнуду за евих 7 партија, дОвОљн0 је да имају
најмање 7 аутОмеханичара и најмање 3 аут0електричара, кОји ће бити ОдгОвОрни за
реализацију предмета јавне набавке (Ов0 је највећи уелОв п0 брОју ангажОваних радника, а
тиче се Партије I).
Пример 2: УкОлик0 пОнуђач пОднОси пОнуду за Партију I1 и Партију IV, дОвОљн0 је да
имају најмање 3 аутОмеханичара и најмање 2 аут0електричара, кОји ћe бити ОдгОвОрни за
реализацију предмета јавне набавке (Ов0 је највећи услОв п0 брОју ангажОваних радника, а
тиче се Партије II).
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Текнички капацитет:
Пример 1: Уколик0 пОнуђач поднОси понуду за свих 7 партија, дОвољн0 је да имају
најмање 9 фикених-етабилних дизалица (Ов0 је највећи уелов п0 брОју дизалица, а тиче ее
Партије I) носив0ети Од минимум 5 тОна (Ов0 је највећи услов за носивОст, а тиче ее Партија
I1 и 11I) и најмање 9 обележених пракинг меета у Оквиру сервиеа, из разлОга безбедн0ети
аутОмОбила (Ов0 је најве$и уелОв за број паркинг меета, а тиче се Партије I).

Пример 2: УкОлик0 понуђач подноеи пОнуду за Партију II и Партију IV, дОвОљн0 је да
имају најмање 9 фиксних-стабилних дизалица (ово је највећи уелОв по брОју дизалица, а тиче
ее Партије I) Од чега најмање 6 носив0ети Од минимум 2 тОне, 1 н0еив0ети Од минимум 3
тоне и 1 н0еив0ети Од минимум 5 тона (Ово је највећи уелов за ноеивОст, а тиче ее Партија 11
u III) u најмање 9 Обележених пракинг меета у оквиру сервиеа, из разлОга безбедности
аутОмобила (ово је највећи уелОв за брОј паркинг места, а тиче ее Партије I).

Ов0 појашњење конкурене дОкументације Објавити у рОку Од три дана од дана

пријема захтева, на ПОрталујавних набавки и на интернет страници наручиоца.
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