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Питање бр. 1

Poštovani, imamo pitanj i sugestiju u vezi Javne Nabavke male vrednosti br.38/2016.
-Pitanje:
U konkursnoj dokumentaciji nije navedeno koji tip autobusa je potreban za prevoz radnika.
Da li su u pitanju međugradski (turistički), prigradski ili gradski?
-Sugestija:
U konkursnoj dokumentaciji stoji da prosečan broj sedišta nosi do 30 pondera, to znači da se
automatski odbacuju i prevoznici koji imaju 10 novih vozila sa po 20 sedišta (0 pondera), iako
bi možda na jednom polasku pustili po dva ili tri vozila po nižoj ceni. Na osnovu našeg
mišljenja to je diskriminacija prevoznika, što direktno utiče na javnu nabavku.

Одговор на питање и сугестију
Поштовани,
У конкурсној документацији није наведено која врста аутобуса је неопходнба тако
да понуђач треба да достави понуду у складу са законом о превозу у друмском
саобраћају.
Што се тиче сугестије везане за број седишта, нису одбачени превозници који
имају нова возила јер ће у том случају добити већи број пондера на старост возила, а у
колико понуде нижу цену такође ће у том случају добити већи број пондера што је и
смисао економски најповољније понуде. У конкурсној документацији није као услов
постављен број седишта у аутобусу већ се само број пондера разликује.
Разлог за увођење овог елемента критеријума је што се предходном периоду велики
број радника жалио како у превозу мора да стоји уместо да седи, и да то утиче на њихову

радну способност. А циљ је да се услуга превоза прилагоди нашим потребама и пре свега
буде у интересу радника који превоз и користе.

Питање бр. 2

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну
набавку услуга - ПРЕВОЗ РАДНИКА НА ПОСАО И СА ПОСЛА, ЈН 38/2016
Poštovani, uočili smo još neke greške i nedostatke kod Javne Nabavke male vrednosti br.
38/2016. koje zbunjuju nas kao potencijalnog ponuđača.

-U konkursnoj dokumentaciji stoji kod stoji kod SPECIFIKACIJE PONUDE I OBRASCA
STRUKTURE CENA potpuno različit broj radnika koji će koristiti usluge prevoza u odnosu na
specifikaciju kodMODELA UGOVORA (član 3).

-Kod MODELA UGOVORA, član 4. st. 1 stoji da izvršilac usluge vrši uslugu prevoza na
osnovu cena mesečne odnosno polumesečne karte po radniku u skladu sa prihvaćenom
ponudom, međutim u vanlinijskom prevozu putnika ne postoje karte i nemoguće je fakturisati na
taj način.

-Kod MODELA UGOVORA, član 4. st. 2 uračunat je PDV u visini od 20%, iako je poreska
stopa kod prevoza putnika u zemlji 10%, te mi kao ponuđač ne znamo koju cenu da uzmemo u
obzir.

Одговор на питање и сугестију

Поштовани,
Хвала на указаној сугестији објавићемо измењену конкурсну документацију, везано за
број радника и ПДВ, ради се о техничкој грешци.

Што се тиче месечних карата могу се издавати радницима као и у прошлом
периоду с тим што ће се спецификација услуга радити на основу броја радника који
користе превоз како је требало и према уговору од прошле године.
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