
Питања и одговори у вези додатних информација и појашњења конкурсне документације, 
ЈН бр14-05/2017 
 
Питање: 

1. Потенцијални понуђа је поставио питање зашто је услов за подношење понуда за 
сервисирање и одржавање аутомобила марле „Шкода“, тај да понуђач буде 
овлашћени сервисер, јер су возила која су предмет одржавања, ван гарантног рока. 
Такође наводи да располаже свим захтеваним пословним, техничким и кадровским 
капшацитетом, као и потребан специјализован алат за поправку возила марке 
„Шкода“, као и то да су се запослени мајстори школовали у специјализованим 
Шкодиним центрима и да поседују лиценце тз. Књижице оверене од Шкода 
образовних центара за положене курсеве-обуку за поправку возила марке „Шкода“. 
Такође поседује и транспортно возило и сву потребну техничку документацију 
(нормативе) за возила која су предмет ове јавне набавке. 
 
 

Одговор: 
 

Члановима Комисије за јавну набавку сервисирања и одржавања аутомобила марке 
„Шкода“ је познато да су возила МГСИ-Дирекција за водне путеве марке Шкода, јако 
стара и давно изашла из гарантног рока.  

Дирекција обавља посао од међународне важности за одржање пловних путеве кроз 
Србију, и исправност и благовремено отклањање свих недостатака на возилима је један 
од услова за успешно обављање делатности. 

Као корисник буџетских средстава Дирекција од 2003.године одржава возила код 
овлашћених сервисера, са изузетком 2 године, када нисмо захтевали наведени услов, што 
је за последицу имало пуно проблема, застоја у обављања делатности везаних за 
безбедност пловидбе на међународним пловним путевима.  

Већина државних органа, корисника буџетских средстава, као што је и Дирекција, 
сервисирају возила код овлашћених сервисера што се може проверити на ПорталуУправе. 
Овај услов за Дирекцију представња гаранцију  квалитета у досадашњег рада. 

Уколико понуђач поседује све наведено у вези опремљености и обучености за 
сервисирање Шкодиних возила, не видимо зашто и он није овлашћени сервисер, па у том 
случају  не би се сматрао дискриминисани. 

                 Наведени чланови ЗЈН, на које се позива потенцијални понуђач, се не односе на 
дискриминацију понуђача.  

 

                                                                            Комисија за јавне набавке 


