Систем квалитета сертификовао
11080 Земун, Батајнички друм бб,
Бранимир Делић, тел./фаx 011/3071-757, бделиц@галеника.рс

ЗЕМУН, 03.03.2014г.
Премет: питања и одговори.
У вези јавне набавке бр. 113/14 “Сервисирање и одржавање возила марке Пежо на годишњем
нивоу“, са следећим питањима обратио нам се потенцијални понуђач са мејл адресе:
горана.гуцул@аутонена.рс :
Молимо да нам одговорите на следећа питања у вези са поступком јавне набавке услуга бр. 113/14 –
Сервисирање и одржавање возила марке Пеугеот на годишњем нивоу:
1. Тачка 4.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке, тачка 5.) да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
На који тачно документ-дозволу се мисли И који орган издаје исту, с’обзиром да редовно
учествујемо као понуђач на тендерима и никада нам није такав тип документа био потребан?
2. Када је у питању референц листа о извршеним услугама које су предмет јавне набавке у
периоду од последње три године, који је минималан укупан износ фактура које треба доставити
као доказ, с’обзиром да имамо јако много реализованих послова у том периоду, документација
би била више него обимна?
3. Да ли се, везано за референц листу, под “услуге које су предмет јавне набавке” мисли само на
сервисирање И одржавање возила марке Пеугеот или као доказ могу послужити услуге истог
типа за возила И других брендова?
4. Тачка 5.9 Место извршења услуга – Галеника а.д. Да ли ће возила која се сервисирају бити
довежена у сервис понуђача или ћемо ми, као понуђач морати да организујемо њихово
преузимање у Галеника а.д.?
-Одговорина постављена питања гласе:
1. Поред доказа о регистрацији привредног друштва за делатност која је је предмет
набавке, није потребно доставити друге доказе.
2. Потенцијални понуђач дужан је да достави референц листу (небитан износ) извршених
услуга на одржаваљу и сервисирању возила пежо.
3. Референце требају да се односе искључиво за одржавање возила „ПЕЖО“,
4. Возила у власништву Галеника ад у реструктурирању биће довожена у сервис извршиоца
услуга, уколико су у возном стању.
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