
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

У ооступку јавне набавке услуге бр. 11/15 - ''Одржавање опреме за регулисање ауто-такси 
саобраћаја на Аеродрому "Никола Тесла" у Београду", заинтересовано лице je у скдаду са чланом 
63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник PC", бр. 124/12 и 14/15), поставило путем електронске 
поште захтев наручиоцу за појашњење конкурсене документације у вези са припремањем понуде:

"Поштовани,

Проучили смо конкурсну документацију везану за Јавну набавку услуге:"Одржавање опрема за 
регулисање ауто-такси саобраћаја на Аеродрому "Никола Тесла " у Београду" и у њој се срели са 
значајним несагласностима у односу на досадашњу праксу реализације исте услуге.

Проблем који сагледавамо je везан за одзив и доступност сервисера у оквиру одржавања no 
позиву. У конкурсној документацији je наведен рок одзива сервисера од 1 сат no позиву 
Наручиоца. У досадашњој пракси одржавања истог техничког система време одзива сервисера je 
било 24 сата.

Конкурсном докуоментацијом се захтева свакодневна доступност сервисера од 0 до 24 сата. У 
досадашњој пракси je доступност сервисера била дефинисана на радни дан од 7 до 22 сата.

Захтевани оквири доступности и одзива сервисера no позиву Наручиоца су дефинисани до 
максималних граница, што од понуђача услуге захтева радикалну промену организације noćna и 
знатно увећање трошкова за њено одржавање.

Да ли се износ од 3.600.000,00 са ПДВ-ом, односи на једну или две године одржавања?"

1. Наручилац- Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат саобрађај -  
Дирекција за јавни превоз, ће изменити Конкурсну документацију у делу који се односи на 
одзив сервисера no позиву Наручиоца тако штоће рок одзива сервисера бити 3 cara no 
позиву Наручиоца.

2. Наручилац- Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат саобраћај -  
Дирекција за јавни превоз, ће изменити Конкурсну документацију у делу који се односи на 
доступност сервисера тако што ће доступност сервисера бити у времену од 07 до 22 часа 
радним даном и од 10 до 18 часова суботом и недељом.

3. Чланом 8. Модела уговора који je саставни део конкурсне документације je дефинисано да 
ће се услуга одржавања опреме за регулисање ауто-такси саобраћаја на Аеродрому 
"Никола Тесла" Београд релизовати no јединичним ценама из Понуде до укупне уговорене 
вредности из члана 1. став 2. уговора, a најкасније до 31.05.2017. године.

Ha основу изнетог, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, a такође ће бити 
продужен рок за достављање понуда.

Одговор:


