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Београд
„Беоауто" đ.о.о.
ул. Јужни булевар бр. 9511000 Београд

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке услуге —
одржавање, технички преглед и прање службених возила, обликоване no партијама, број 102-4047-3/15;
Скодно одредбама члана 63. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник РС" број
124/12 и 14/15), достављамо вам појашњење конкурсне документације у вези са постављеним
питањима потенцијалног понуђача „Беоауто" д.о.о. ул. Јужни булевар бр. 95 11000 Београд, и
то:
1) „Добили смо позив од Вас за учествовање на тендеру за одржавање возила марке
Опел Виваро.
Mu смо пријављени на портал Бољи Бизнис, где је објављен Ваш тендер, ми смо
одатле u скинули вашу тендерску документацију.
Да nu je обавезно u да се плати 1000 дин (у позиву стоји да преузимање тендерске
документације повлачи уплату), да nu та уплата значи и пријаву на тендер или је довољно
што смо већ скинули документацију па није потребна уплата? Да случајно не би смо били
дискалификовани ако је та уплата обавезна."
1.1) Није обавезно уплатити 1000 динара и ово није разлог за одбијање понуде.
Наиме, у тачки 9, у другом пасусу, Позива за подношење понуда је дефинисано да је

конкурсна документација доступна на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov .rs) u
интернет страници Наручиоца (www.ratel.rs). Ово даље значи да сваки заинтересовани

понуђач може потпуно бесплатно да преузме конкурсну документацију са наведених
портала. Међутим, ouu понуђачи који за то немају могућности (нпр. немају штампач или
приступ интернету) могу конкурсну документацију u преузети код наручиоца, u једино се у
овом случају наплаћују трошкови штампања u коричења конкурсне документације.
Ово појашњење конкурсне документације објавити на Порталу јавник набавки

(www.portal.ujn.gov .rs) u интернет страници Наручиоца (www.ratel.rs).
C поштовањем,

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњићева 8, 11000 Београд, Република Србија
контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

