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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности услуга
- одржавања и сервисирања возила редни број 1/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 21.
априла 2016. године у 9.25 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У тендерској документацији захтевате следеће:
Предмет јавне набавке обухвата, под редним бројем 3:
"Регистрацију возила, где спада технички преглед возила, осигурање возила, као и
остало што је неопходно како би се извршила регистрација возила. Технички
преглед возила мора се вршити савесно, на прописан начин и у складу са
правилима струке. За регистрацију возила изабрани понуђач мора припремити сву
документацију неопходну за регистрацију предметних возила (уплата свих
неопходних дажбина, такси...) према важећим прописима и тарифама, као и полисе
осигурања. На основу писменог овлашћења наручиоца, изабрани понуђач
региструје возила у надлежном Министарству унутрашњих послова (према
седишту наручиоца) у име и за рачун наручиоца. Услуга техничког прегледа и
регистрације возила се извршава сукцесивно, према динамици коју одреди
наручилац, а на основу писменог захтева тј. радног налога за свако појединачно
возило. Извршење услуге се започиње најраније 30 дана пре истека регистрације

возила. Крајњи рок за извршење комплетне услуге је 5 (пет) дана пре истека рока
важења регистрације возила."
Ви сте, као наручилац, јавна установа и по закону нико не може уплаћивати таксе и
неопходне дажбине за регистрацију возила у ваше име. Према томе, молимо да
тачно прецизирате шта све очекујете од понуђача везано за регистрацију својих
возила. (Агенције не могу више услужно у име правних лица и јавних или
државних установа уплаћивати таксе и дажбине за регистрацију возила).
1. Одговор Комисије:
Наручилац на страни 7 конкурсне документације под тачком 3. подразумева то да
је понуђач дужан да изврши технички преглед и изда одговарајуће уплатнице на
основу којих ће наручилац моћи да уплати премију осигурања и одговарајуће таксе
неопходне за регистрацију возила.

Комисија за јавну набавку
- Joвана Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Владимир Нинковић, дипломирани економиста;
- Мирослав Марковић, CCC;
- Драгана Живковић, дипломирани правник;
- Саша Станојев, ССС;
- Горан Нишић, CCC.
објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца

