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Број : 1-02-4042-20/ 19-12
Датум: 22.08.2019.

Београд
Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија Паручиоца — Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге, доноси

ОДЛУКУ
о измени конкурсне документације

Мења се конкурсна документација за јавну набавку услуга — одржавање возила ван
гарантног рока, обликовану по партијама, за период од три године, редни број 1-02-404220/19, на следећи начин:

~1) У Одељку III конкурсне документације — Услови за учешће у поступку јавне
набавке и упутство како се доказује испуњеност услова, на страни 50, мења се део II Додатни
услови за учешће у поступку јавне набавке, сагласно чл. 76. Закона о јавним набавкама,
Партија 11 (Мерцедес), тачка 2) Да располаже неопкодним техничким капацитетом, тако што
се бригпе реченица: „који су одобрени и сертификовани од стане произвоlјача возила", те
сада гласи:
2) Да располаже неопкодним техничким капацитетом;
Под неопкодним текничким капацитетом за Партију II се подразумева да понуђач има

сервис за преглед и поправку понуlјене марке возила, са стандардизованимспецијализованим алатима, дијагностичким и тест апаратима за идентификацију квара,
најмање две фиксне-стабилне дизалиц минималне од којих једна мора имати минималну
носивост од минимум 3 тоне, а једна од минимум 5 тона, лимарско-фарбарску радионицу
(или уговор са лимарско-фарбарском радионицом код које би се поправљала возила), опрему
за ласерску реглажу трапа а све сагласно важеliим прописима и стандардима за ову врсту
посла и спецификацији предмета набавке.
Висина улаза у сервис мора бити минимално 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 orpaljexa и обезбеђена.
2) У Одељку III конкурсне документације — Услови за учешliе у поступку јавне
набавке и упутство како се доказује испуњеност услова, на страни 51, мења се део II Додатни
услови за учешће у поступку јавне набавке, сагласно чл. 76. Закона о јавним набавкама,
Партија IV (Опел), тачка 2) Да располаже неопкодним техничким капацитетом, тако што се
брише реченица: „који су одобрени и сертификовани од стане произвоlјача возила", те сада
гласи:
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2) Да располаже неопходним техничким капацитетом;
Г[од неопходним техничким капацитетом за Партију IV ce подразумева да понуђач
има сервис за преглед и поправку понуђене марке возила, са стандардизованимспецијализованим алатима, дијагностичким и тест апаратима за идентификацију квара,
најмање једна фиксна-стабилна дизалица минималне носивости од минимум 3 тоне,
лимарско-фарбарску радионицу (или уговор са лимарско-фарбарском радионицом код које
би се поправљала возила), опрему за ласерску реглажу трапа а све сагласно важећим
прописима и стандардима за ову врсту посла и спецификацији предмета набавке.
Сервис мора да поседује најмање једно обележено пракинг места у оквиру сервиса, из
разлога безбедности аутомобила. Паркинг места морају бити ограђена и контролисана.

3) У Одељку III конкурсне документације — Услови за учешће у поступку јавне
набавке и упутство како се доказује испуњеност услова, на страни 51, мења се део 1I Додатни
услови за учешће у поступку јавне набавке, сагласно чл. 76. Закона о јавним набавкама,
Партија V (Лада), тачка 2) Да располаже неопходним техничким капацитетом, тако што се
брише реченица: „који су одобрени и сертификовани од стане произвођача возила", те сада
гласи:
2) Да располаже неопходним техничким капацитетом;
Под неопходним техничким капацитетом за Партију V ce подразумева да понуђач има
сервис за преглед и поправку понуђене марке возила, са стандардизованимспецијализованим алатима, дијагностичким и тест апаратима за идентификацију квара,
најмање две фиксне-стабилне дизалиц минималне носивости од минимум 2 тоне, лимарскофарбарску радионицу (или уговор са лимарско-фарбарском радионицом код које би се
поправљала возила), опрему за ласерску реглажу трапа а све сагласно важећим прописима и
стандардима за ову врсту посла и спецификацији предмета набавке.
Сервис мора да поседује најмање два обележена пракинг места у оквиру сервиса, из
разлога безбедности аутомобила. Паркинг места морају бити ограђена и обезбеђена.
4) У Одељку VI конкурсне документације — Образац структуре цена, на стр. 79. до
95, мењају се табеле Образаца структуре цена и упутства о начину попуњавања образаца
структуре цена за сваку од партија, тако што се у свакој табели додаје нова колона са
оквирним количинама по јединици мере, по возилу и тако што се врши измена и допуна
појединих ставки у табелама.
Разлог ове измене се огледа у прецизнијем одређивању оквирник количина, како би
понуђачи на адекватан начин могли да искажу своје цене као и додавању позиција код
појединих партија које ће бити предмет уговора и брисању оних ставки које нису битна
услуга у смислу озбиљности поправке и цене те самим тим нису ни адекватне за
упоређивање понуда (нпр. замена кочионог уља код Партије VII).
Број страна конкурсне документације се мења са 147 на 146.
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Рок за подношење понуда се продужава са 27.8.2019. године у 10.00 часова по
локалном времену на 29.8.2019. године у 10.00 часова по локалном времену.
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Страна 2 од 3

Јавно отварање благовремено достављених понуда обавиће се на адреси: Регулаторна
агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, улица Палмотићева број
2, последњег дана рока за подношење понуда, односно 29.8.2019. године у 10.30 часова.

ПРЕДСЕДНИ А КОМИСИЈЕ

Тiемал Рамадани
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