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Одговори на постављена питања
у вези Јавног конкурса за прикупљање понуда за поверавање обављања линијског превоза путника
у градском и приградском превозу у општини Бачка Топола
Питање: 1. Шта прецизно подразумева "цена услуге превоза по км" на стр. 8 и зашто се тражи да
понуђач наведе цену с обзиром да у конкурсној документацији понуђена цена није наведена као
један од критеријума за оцењивање понуда, а и у моделу уговора стоји да средства за обављање и
развој поверене комуналне делатности обезбеђује Превозник из прихода од пружања комуналне
услуге и других извора у складу са законом, као да је приход остварен од продаје карата сопствени
приход Превозника?
Одговор: Општинско веће општине Бачка Топола даје сагласност на цену превоза путника, из
наведеног разлога је неопходно да нам доставите цену превоза по км.
Питање: 2. Шта се сматра доказом, тј. чиме се доказује да понуђач има услове за одржавање
возила и контролу техничке исправности?
Одговор: Као што је наведено у конкурсној документацији у Обрасцу бр. 5, као доказ сматра се
наведена изјава, доказ о власништву или уговор о закупу за базу за одржавање моторних возила.
Питање: 3. Да ли понуђач на конкурсу мора да учествује самостално или може да наступи заједно
са још неким понуђачем?
Одговор: конкурсном документацијом није дефинисано да понуђач не може да учествује са
другим понуђачем.
Наручилац ће прихватити понуду понуђача који наступају заједнички, са обавезом дефинисања
уговорних обавеза.
Питање:4. Шта се подразумева под записником инспекцијске контроле у вези испуњавања
прописаних услова за обављање јавног превоза у друмском саобраћају за 2017. годину, тј. на коју
се тачно инспекцију мисли?
Одговор: Из разлога што се горе наведени записник више не издаје, исти није потребно
приложити, већ је довољно доставити вежеће Решење надлежног министарства о испуњавању
услова за обављање превоза.
Питање 5: На страни 2 конкурсне документације као један од услова које понуђач треба да испуни
наведено је "доказ о ликвидности у последњих шест месеци" а као доказ је наведен извештај АПРа. С обзиром да АПР овакве потврде не издаје, шта се прилаже као доказ о ликвидности?
Одговор: Доказ о ликвидности није потребно доставити из разлога што је наведени доказ јавно
доступан на интернет страници НБС.

