Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Број: 404-02-13/4/2015-08
Датум: 24.03.2015. године
Београд
Предмет:
јавна набавка мале вредности услуга регистрације и обавезног
осигурања моторних возила од аутоодговорности, без осигурања лица и без
осигурања стакала, ЈН 1/15
Наручилац је дужан да, према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), у року од три дана од пријема захтева,
пошаље одговор заинтересованом лицу у писаном облику и да истовремено ту
информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питање: 1. С обзиром на Ваш одговор под бројем 404-02-13/4/2015-08 објављен на
Порталу јавних набавки 19.03.2015. молимо да још једном, а да бисмо избегли
неспоразуме код нас, потенцијалних понуђача, истакнете шта је предмет ове јавне
набавке. Уколико је то само посредовање (између Вашег Министартсва и Министарства
унутрашњих послова !), јасно је да понуђачима није потребна посебна дозвола за
обављање те делатности.
Али, уколико се у конкурсној документацији на више места помиње технички преглед,
додуше у формулацији „завршава технички преглед“ , молимо да објасните шта се
тачно под тим подразумева. Такође, каже се да изабрани понуђач „завршава
осигурање“.
Молимо Вас да обратите пажњу на Закон о безбедности саобраћаја, Закон о обавезном
осигурању у саобраћају и Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила.
Уверићете се да је законодавац предвидео посебно овлашћење за вршење услуга
техничког прегледа, али и услуга осигурања од аутоодговрности (могу га продавати
искључиво овлашћени технички прегледи, овлашћени заступници у осигурању и
осигуравајуће куће). Противзаконито је „завршавати“ послове за које је неопходна
дозвола надлежних органа.
Сматрамо да је наручилац неправилно формулисао предмет јавне набавке, па и у
погледу шифре из општег речника јавних набавки. Још једном молимо наручиоца да у
конкурсну документацију уврсти обавезно поседовање овлашћења за услуге које се
захтевају конкурсном документацијом.
Одговор: 1. Предмет јавне набавке одређен је у Прилогу 9. конкурсне документације модел уговора чланови 3-6, и у Прилогу 10. конкурсне документације - техничка
спецификација:
„Предмет јавне набавке су услуге посредовања при регистрацији и обавезном
осигурању моторних возила.“
Задатак добављача је да преузиме возила, и да их врати наручиоцу регистрована. Он у
име и за рачун наручиоца остварује контакте са свим субјектима у поступку
регистрације возила.

Питање: 2. Како ће наручилац имати увид у то који је понуђач применио премијски
степен П-4, а који је приказао умањену цену премије ( која ће се у највећем броју
случајева и применити) ? Остављен је простор за манипулацију при сачињавању понуда
и тиме што се не захтева макар да понуђач покаже са којим осигуравајћим кућама има
уговор о сарадњи, те да се може упоредити званичан ценовник са понуђеним ценама.
Одговор: 2. Понуђач је дужан да достави истините податке у понуди, у супротном
санкционисаће се негативном референцом, у складу са чланом 82. став 1. тачка 3).
Закона о јавним набавкама.
Питање: 3. Порез на премију неживотних осигурања 5 % јесте трошак за понуђача,
односно мора се наплатити од наручиоца, те је још увек нејасно зашто захтевате да се у
образац ( и у уговор) упише износ без пореза
Одговор: 3. У Образцу понуде исказује се цена без пореза и она служи за оцену понуде,
односно да ли је понуда прихватљива - да не премашује износ процењене вредности,
који се исказује без пореза и служи за поређење са другим понудама. У уговору се
приказује цена са порезом, односно цена коју наручилац плаћа добављачу.
Питање: 4. За додатне услуге не захтевате да се искажу цене, да ли понуђачи могу
очекивати да ће, уколико буду изабрани, те услуге моћи да наплате по својим
званичним ценовницима?.
Одговор: 4. Цена услуге је одређена у понуди која је саставни део уговора. Она
обухвата и услугу посредовања.
Цене издавања зеленог картона, међународне дозволе одређене су у ценовнику АМСС.
Комисија

