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Број: 8409-6/2016
Београд, 11.07.2016. године

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама,
СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА- НВВ 26/2016,
Партија 2 – Сервисирање Шкода
Примљено је питање потенцијалног понуђача, 08.07.2016. године, достављено mail-ом,
следећег садржаја:
Поштовани,
из одговора који сте нам доставили, види се да Шкоде чије је сервисирање у питању, нису
возила у гарантном року.
Како возила нису у гарантном року, сматрамо да би било исправно да избаците додатни
услов који омогућава само овлашћеним сервисерима да учествују у овој јавној набавци.
Ви сте, без оправданог разлога, онемогућили велики број сервисера који нису овлашћени
Шкодини сервисери, али који квалитетно и стручно врше сервисирање Шкодиних возила, да
дају понуде које би биле и одговарајуће, а и јефтиније од понуда овлашћених сервиса.
Ограничавајући све остале сервисере осим овлашћених да учествују у овој јавној набавци,
кршите правилну примену Закона о јавним набавкама који у Члану 10. гласи:
"Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког
поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и
критеријума."
Из наведеног, очекујемо да избаците додатни услов који омогућује само овлашћеним
Шкодиним сервисерима да учествују у овој јавној набавци, јер услов "овлашћени сервис"
није оправдан услов за учешће у јавној набавци када возила која су предмет јавне набавке
нису возила у гарантном року.
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР
Сматрамо да је додатни услов, да је ОБАВЕЗАН РЕГИСТРОВАН ОВЛАШЋЕНИ
СЕРВИС, за задату марку и тип возила, сасвим оправдан.
Овлашћени сервисер,поседује све пратеће елементе и валидну логистику обезбеђену
директно од произвођача.

Комисија за јавну набавку

