Република Србија – АП КиМ
Општина Лепосавић
Број:404-2/11-2018/8
Дана: 08.11.2018.године
Лепосавић
Телефони→ централа: 028 83 050; predsednik 028 84-202 факс: 028 83 139

На основу члана 63. Став 2. и 3.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуга - Превоз ђака за наставне и
радне дане основних школа, на територији општине Лепосавић, за школску 2018/2019
годину- Ознака из општег речника –Услуге друмског путничког превоза за посебне
намене – 60130000, ЈН број 11/2018, поступајући по захтеву заинтересованог лица ,
припремила је :
ТРЕЋИ ОДГОВОР –ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
у вези са припремањем понуде за јавну набваку број 11/2018
Питање 1. У складу са ЗЈН и тачком 13. на страници број 15 конкурсне
документације упућујемо Вам захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације ЈН бр.11/2018 и то:
1. На страни 8 и под тачком 2 односно под тачком 2.2 у оквиру додатних услова наведено
је да:
2.2. Да понуђач располаже неопходним
техничким
капацитетом:
- да поседује у власништву, закупу или по неком другом правном основу довољан број
возила неопходан за извршење уговорних обавеза и то најмање по 1 возило-аутобус
(возило са највише 22 седишта за путнике), за сваку партију.
а) Па нас стога занима да ли је овде реч само о возилима за превоз путника која
имају категорију аутобуса, односно да ли је овде реч о сваком возилу за превоз путника
које има више од девет места за седење укључујући и место за седење возача (види закон
о превозу путника у друмском саобраћају) или могу да дођу у обзир и возила која немају
категорију аутобуса односно возила која имају тачно 9 места за седење укључујући и
место за седење возача као и возила са мањим бројем места за седење од 9?
b) Уједно тражимо од Вас и да нам појасните да ли је овде реч о возилима са
највише 22 седишта за путнике не рачунајући седиште возача или је овде реч о возилима
са највише 22 седишта за путнике рачунајући и седиште возача?
Одговор1: а) Овде је реч о возилима која имају категорију Аутобуса. Реч је о сваком
возилу за превоз путника које има више од 9 места за седење укључујући и место за

седење возача које има категорију аутобуса, значи не могу у обзир доћи возила која
немају категорију аутобуса.
б) Што се тиче места за седење, овде је реч о возилима која су предвиђена за
највише 22 путника, не укључујући возача.
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