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На основу члана 63. став 2. и став. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и захтева заинтересованих лица за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку За

прикупљање понуда за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији
Општине Србобран-поступак доделе јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементима
концесије Комисија за јавну набавку је припремила

Додатне информације, односно појашњење ,исправка конкурсне документације
У примереном року пристигао
заинтересованих лица.

je следећи захтев

за додатним информацијама односно појашњењем

Комисија за јавну набавку овим путем даје додатне информације, односно врши појашњење конкурсне
документације и измену конкурсне документације

Питање :
На страни 36 је Табела за попуњавање возила има и колону где се уписује број саобраћајне дозволе- како немамо
још саобраћајне дозволе за неке аутобусе и не можемо уписати број (имамо потврде о регистрацији а у њима нема
броја саобраћајне)да ли ће се признати потврда о регистрсацији возила.?
Одговор:
Наручилац ће прихватити као доказ потврде о регистрацији возила и Изјаву под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу у смислу члана 77 став 4 ЗЈН, као прилог уз образац са 36 стране имајући у виду да је
на снази Одлука о проглашењу ванредног стања чиме је отежан рад појединих служби,
На страни36 "заВозила са којима понуђач учествује у поступку треба да буду уписана у доказно средство које се
подноси на основу чл. 75. став 1 тачка 5) ЗЈН Наручилац ће прихватити као доказ потврде о регистрацији возила
и Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у смислу члана 77 став 4 ЗЈН
44 Прилог 9 потребно је да буде у складу са горе наведеним.
Комисија за јавну набавку овим путем врши исправку у конкурсној документацији:
На страни 7/46 уместо:

2. Технички капацитет
2) додатни услов у погледу испуњења техничког капацитета:
2.1.) Да поседује минимално 8 возила врсте М3/Класа II (аутобус) до 15 година старости у власништву,
по основу уговора о закупу или по основу уговора о лизингу који мора важити још најмање месец дана
по истеку периода на који се уговор о концесији закључује. Од чега је потребно да минимално 4 возила
буду са погоном на Гас (КПГ или ЦНГ). Такође је потребно да минимално 2 возила буду прилагођена за
превоз путника у инвалидским колицима
2)Докази у погледу испуњења техничког капацитета:

2.1. Списак аутобуса, оверен и потписан од стране овлашћеног лица. Очитане саобраћајне
дозволе и потврде о техничкој исправности возила.

Сада Гласи
2) додатни услов у погледу испуњења техничког капацитета:
2.1.) Да поседује минимално 8 возила врсте М3/Класа II (аутобус) или М3/Класа I до 15 година старости у
власништву, по основу уговора о закупу или по основу уговора о лизингу који мора важити још најмање месец
дана по истеку периода на који се уговор о концесији закључује. Од чега је потребно да минимално 4 возила буду
са погоном на Гас (КПГ или ЦНГ). Такође је потребно да минимално 2 возила буду прилагођена за превоз
путника у инвалидским колицима.
2)Докази у погледу испуњења техничког капацитета:
2.1. Списак аутобуса, оверен и потписан од стране овлашћеног лица. Очитане саобраћајне дозволе или потврде о
регистрацији возила, и потврде о техничкој исправности возила или регистрациони лист илиУверење о
испитивању возила које се увози као употребљавано.

Комисија за јавне набавке

