
 

Питања и одговори 

у вези са конкурсном документацијом у поступку јавне набавке 

услуге, редован сервис аутомобила бр. 4/2014 

 

Питање 2. 

 

Нисмо у стању да разлучимо да ли су ваши критеријуми за одабир извршења радова 

суштинског или формалног карактера. У опису наше оспособљености да обављамо 

сервисиранје Шкодиних аутомобила, наведени су следећи критеријуми које у потпуности 

испуњавамо као Специјализовени сервис  

1. Технички финансијски и кадривски капацитети 

2. Високи професионални однос у обавњанју посла 

3. Високи пословни морал у обавлјанју посла 

4. Вишегодишнје искуство у сервисиранју аутомобила Шкода 

Ово јасно говори да испунјавамо све услове да равноправно конкуришемо и формално 

овлашћеним сервисима Шкоде. 

Мимо горе наведеног напомињемо да смо у нашем тридесетогодишњем раду имали и 

звање овлашћеног сервисера дуже од десет година и да тај статус нисмо изгубили већ га, 

једноставно, и ако за то испуњавамо све услове, нисмо обнављали. 

Звање за овлашћеног сервисера  можемо обновити у сваком тренутку, али то нисмо 

учинили јер одржавамо возне паркове у којима сем Шкода има и других марки возила. 

Поједини модели тих возила (Аudi, Porche, Volkswagen) често захтевају софистициранију 

обученост и техничку оспособњеност за сервисирање него за аутомобиле из прогама 

Шкода. 

Искрено се надамо да смо горе наведеним чињеницама задовољили све законске као и  

Ваше посебне критеријуме да у Вашој јавној набавци можемо учествовати и ако формално 

нисмо овлашћени сервисер, те да ће Ваша комисија ценити суштинске а не искључиво 

формалне карактеристике. 
 

Одговор 2. 

 

У одговору на Ваше питање остајемо при ставу да као додатни услов у конкурсној 

документацији јавне набавке мале вредности бр. 4/2014 – Набавка услуге, редован сервис 

аутомобила, поседовање статуса овлашћеног сервиса, буде услов за учешће у предметној 

јавној набавци. 

Наравно да и они који не поседују статус овлашћеног сервиса могу да на квалитетан начин 

пруже услуге сервисирања аутомобила. Нажалост, лоша искуства која смо имали са 

понуђачима која немају статус овлашћеног сервиса су нас определили да поседовање 

статуса овлашћеног сервиса остане као услов у учествовању у предметној јавној набавци. 


