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II. Одговори на питања понуђача у поступку јавне набавке услуга – аутобуски превоз 

спортиста-такмичара, шифра: ЈНМВ-3/2020. 

 

 

Питање 1: 

Тражи се цена превоза за домаћи и међународни саобраћај, а у Обрасцу структуре цене није 

предвиђено да се цена изрази посебно за домаћи, посебно за међународни саобраћај, нити је 

наведено за које земље ће бити потребан превоз, те понуђач не зна које цене путарина, вињета 

и осталог може имати како би дао адекватну понуду. 

Такође, нигде се не спомиње да ли су путовања искључиво једнодневна или трају више дана 

те понуђач не зна да ли треба да урачуна смештај за возача/е или не. 

Одговор 1: 

Наручилац спроводи поступак јавне набавке услуга – аутобуски превоз спортиста-такмичара 

за потребе учешћа у SEHA лиги, која је регионална рукометна лига која се одржава на подручју 

југоисточне Европе, и Супер лиги, која је домаћа лига и која се одржава на територији 

Републике Србије. Због тренутне епидемиолошке ситуације, још увек није утврђен распоред 

учесника у SEHA лиги, а утакмице се одржавају у земљама одакле су Рукометни клубови, те 

из тог разлога је немогуће прецизно навести које су то земље у којима ће се обављати 

међународни превоз. Због исте епидемиолошке ситуације, односно проглашења епидемије 

заразне болести COVID-19, Асоцијација рукометних клубова Супер лиге (Аркус), такође није 

утврдила распоред учесника лиге, као ни места одржавања утакмица. 

Тачна релација, као и врста возила ће бити одређена од стране наручиоца приликом сваке 

појединачне вожње односно приликом упућивања захтева од стране наручиоца. 

Трошкове путарина, паркинга, као и евентуалног ноћења и исхране возача сноси понуђач.  

Уколико се догоди квар на аутобусу, понуђач је дужан да у најкраћем року обезбеди аутобус 

истог капацитета и опреме.  

У цену је потребно урачунати све зависне трошкове набавке. 

Комисија ће сачинити измену и допуну конкурсне документације. 

 

Питање 2: 

У уговору, тачка 2. стоји укупна цена од 786.363,64 динара без ПДВ-а? Како да дамо понуду 

кад је цена већ одређена или је то нека грешка? И како уопште да дамо укупну цену када се не 

зна ни оквирни број километара ни у домаћем ни у међународном саобраћају'? 

Одговор 2: 

С обзиром да се ради о услугама чији је обим немогуће прецизно утврдити, Наручилац је 

одредио оквирне количине и унапред је одредио вредност уговора, док вредност из понуде 

представља основ за примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и служи за вредновање 

понуда по том основу. 

Цене наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања уговора и обухватају све 

зависне трошкове. 

Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност уколико за то не буде постојала 

потреба код Наручиоца. 

Горе наведено значи да је Наручилац унапред одредио вредност уговора, односно вредност 

расположивих средстава планираних за реализацију јавне набавке, а да вредност из понуде 



представља основ за примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и служи за вредновање 

понуда по том основу. 

Цена се даје за оквирно пређене километре за један ауто дан, и то за 200 пређених километара, 

док се преко тога рачуна цена по једном километру након истека километара из ауто дана, што 

значи да потенцијални понуђач има јасну калкулацију пређених километара, односно познато 

му је да ауто дан чини 200 пређених километара, а све преко тога даје цену по једном 

километру након истека километара из ауто дана. 

Комисија ће сачинити измену и допуну конкурсне документације. 

 

Питање 3: 

Молимо да појасните ову реченицу на страници 19. конкурсне документације „Рок за почетак 

вршења услуга не може бити дужи од ____ сата од тренутка пријема радног налога у писменом 

или усменом облику (не може бити дужи од два сата од тренутка пријема радног налога у 

писменом или усменом облику).“ Да ли то значи да Наручилац може најавити превоз 

непосредно тек два сата пре поласка? 

Одговор 3: 

Рок за почетак вршења услуга не може бити дужи од 24 часа од тренутка пријема радног налога 

у писменом или усменом облику. 

Комисија ће сачинити измену и допуну конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 


