ПРЕДМЕТ: Питање бр.1 за ЈН бр.11/18
У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15), објављујемо одговор на питање:

ПИТАЊЕ:
У додатним условима се тражи следеће:
Понуђач мора доставити доказ да испуњава додатне услове везане за пословни капацитет,
и то:
1) Оригинал или копију уговора, изјаве, потврде или сл. произвођача понуђеног
добра или његовог генералног дистрибутера, да је понуђач овлашћени продавац;
2)

Списак овлашћених сервисера предметног добра.

Доказ: Потврда да је понуђач овлашћени продавац и сервисер понуђеног возила издата од
стране произвођача или његовог генералног дистрибутера.
Напомињемо да у Србији не постоји генерални увозник, као ни дилер возила који се
директно бави пренаменом возила у специјална возила, као и да не постоји надограђивач
возила који је уједно и овлашћени дилер и сервисер возила због постојања великог броја
брендова на тржишту.
Приликом атестирања било ког специјалног возила овлашћени увозник је дужан да да
сагласност на преправку и самим тим прихвата гаранцију на базно возило односно
фабричке склопове и подсклопове. Надограђивач даје гаранцију на надоградњу и тиме се
покрива гаранција за цело возило.
С обзиром да сваки од генералних увозника поседује мрежу овлашћених сервиса и у било
ком од њих се може вршити сервисирање возила у гарантном и ван гарантном року
сматрамо да је услов да понуђач буде овлашћени сервисер возила ограничавајући јер се
сервис врши у најближем овлашћеном сервису због чега и постоји мрежа овлашћених
сервиса где сви имају обавезу да сервисирају возила без обзира ко је званични носилац
посла на ЈН.
Да ли ће комисија прихватити Овлашћење генералног увозника возила за учешће у
конкретној ЈН уз списак овлашћених сервиса који се свакако захтева по тендерској
документацији. Овим овлашћењем се доказује да је генерални увозник упознат са ЈН и да
прихвата обавезу сервисирања возила у својој мрежи овлашћених сервиса.

ОДГОВОР:
Као доказ додатног услова пословног капацитета, прихватиће се и оверено Овлашћење
произвођача, генералног заступника или увозника предметног возила, да понуђач може да
учествује на ЈН ВВ бр. 2/19 уз достављање овереног списка овлашћених сервиса, од
стране произвођача или генералног увозника.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку

