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РЕГУЛАТОРНА АГЕИЦИЈА ЗА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4042-20/ 19-10
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 складу са чланом 63. став 1. и 3. ЗакОна 0 јавним набавкама („Сл. гласник РС"
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на Основу захтева заинтересованОг лица за дОдатним
пОјашњењима, дОстављен0 електронским путем, дана 14.08.2019. гОдине у 14:32 часова,
заведенОг пОд брОјем 1-02-4042-20/19-8, за јавну набавку услуга — Одржавање вОзила ван
гарантног рОка, ОбликОване по партијама, за пери0д Од три гОдине, редни брОј 1-02-404220/19, Објављујемо ОдгОвОр:
Питање:
Molimo vas da za pojašnjenje vezano za poreklo rezervnih delova koja treba da se ugraduju u
vozila:
- U objavljenoj konkursnoj dokumentaciji, na strani 25 ste naveli da "По правилу, у возило се
уграђују оригинални (препоручени од стране произвођача) резервни делови. У возило
се могу уградити и резервни делови који нису оригинални под условом да је понуђач
добио писмено одобрење од наручиоца"
- Molimo vas za pojašnjenje koje rezervne deiove treba da ponudimo u okviru naše
ponude. Naime, ako ponudimo originalne, preporučene od strane proizvodača, rezervne
delove, naša ponuda ćе biti skuplja od ponude nekog drugog ponu8ača koji ćе ponuditi
rezervne delove koji nisu originaini. Medutim, u ovom trenutku, vi, kao Naručilac niste odobrili
ugradnju neoriginlanih rezervnih delova, iako ostavljate mogućnost naknadnog odobrenja.
- Kako je kriterijum za ocenjivanje ponuda najniža ponudena cena bez PDV-a, pravilno
definisanje porekla rezervnih delova (preporučeni i1i ne) koji se nude u okviru ponude,
omogućiće ravnopravno učešće svih dobavljača.
Напомена: Текст numaњaје изворно преузет од стране заинтересованог лица.

Одговор:
Правил0 је, а самим тим и захтев наручиоца, да се у аутомобиле уграђују оригинални
резервни делОви.
Изузетак од ОвОг правила су ванредне ОкОлнОсти, када није мОгуће у аутОмобил уградити
оригинални резервни де0 у рОкОвима за извршење услуге, а на испоруку Оригиналног
резервнОг дела би се чекало дуго, тада пОстоји мОгућнОст да наручилац ОдОбри понуђачу
уградњу резервнОг дела кОји није оригиналан.
Дакле, како би сви понуђачи били једнаки у пОступку Ове јавне набавке, захтев наручи0ца је
да понуђачи искажу цене за оригиналне резервне делОве.
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Ов0 пОјашњење кОнкурсне дОкументације Објавити у рОку Од три дана Од дана

пријема захтева, на ПОрталујавних набавки и на интернет страници наручи0ца.
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