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Предмет :  Питања и одговори број 1 конкурсне документације  
– Одржавање друмских возила ЈНМВ/1 
Један од потенцијалних понуђача тражио је објашњења: 
 

1. Табела Потенцијалних операција на возилу са дизел / бензинским мотором на 
странама 5 и 6 конкурсне документације садрћи колону Цена норма часа. Да ли је 
потребно попунити ове колоне и доставити попуњене табеле уз понуду.  

ОДГОВОР: 

Није. Довољно је дати једну цену норма часа за дизел моторе и једну цену норма 
часа за бензинске моторе без обзира на делове или склопове који се мењају или 
поправљају. 

2.  Додатни услови за учешће:  На страни 10 конкурсне документације наводите као 
додатни услов за учешће у поступку јавне набавке технички капацитет, и дајете 
спецификацију истог (овлашћеност, минималну површину пословног простора,број 
дизалица, радних места, и тд). Међутим, на страни 12, као доказ техничког капацитета 
захтевате: - Пописну листу на дан 31.12.2018 верујемо да треба да буде 31.12.2019 те 
Вас молимо да извршите корекцију датума како у листи доказа тако и у приложеним 
обрасцима структуре цена  

 

ОДГОВОР:  
Пописна листа односи се на 31.12.2019 

 

3. Копије М образаца за пријављене запослене и Фотокопија сертификата 
аутодијагностичара-мехатроничара, при чему се нигде не наводи ни број ни структура 
неопходних запослених радника односно није нигде као додатни услов наведен 
кадровски капацитет . Молимо вас да извршите корекцију додатних услова тако да 
садрже и кадровски капацитет као и да појасните колико запослених је неопходно и које 
струке. Такође вас молимо да појасните да ли сте под сертификатом мехатроничара 
подразумевали диплому високе школе, звање специјалиста инжењер мехатронике . 

 

ОДГОВОР:  

Доставићете М обрасце за запослене (механичаре, електричаре) који раде у вашем 
сервису. Да ли су стално запослени или их ангажујете по потреби посла то је Ваша 
интерна ствар. Број није пресудан у одлучивању. Сертификат мехатроничара  
подразумева  диплому високе  школе за смер мехтроника.. 

 
4. Копије сертификата ISO 9001,  

 
ОДГОВОР: Морате доставити сертификат ISO 9001. 



 

5. Уколико излазимо на више од једне партије, да ли је потребно менице за озбиљност 
понуде доставити за сваку партију посебно или је могуће доставити једну меницу која ће 
покривати целокупну понуду са меничним овлашћењем на 5% од вредности уговора за 
све партије на које се излази  

 
ОДГОВОР: Довољна је једна меница на којој је назначено Партиј 1, Партија 2, 3 ,4 са 5% 
укупног износа за Партије за које се конкурише.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


