Наручилац:
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак
Адреса:
Николе Тесле бб, Чачак
Деловодни број: 173/7; ЈНМВ- 1Д-2018
(1.1.1) Датум: 26.02.2018. године
Предмет: Одговори на постављена питања заинтересованог лица у
поступку ЈНМВ набавка добара горива; дизел - бензин
Дана 23. фебруара 2018. године, наручилац је добио захтев за додатним
информацијама и појашњењима конкурсне документације у поступку ЈН 1Д-2018,
поднет од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке добара –
горива; дизел- бензин. Захтев за додатним информацијама и појашњењима
конкурсне документације у поступку ЈН 1Д-2018 заведен је под бројем 173-6. На
основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку, на захтев
заинтересованог лица, доставља следећи одговор:

Питање број 1

Одговор
Поменути додатни услов у конкурсној документацији дефинисан је имајући у виду
потребе ЈКП „Паркинг сервис” Чачак, да има сигуран извор за набавку горива са
резервном опцијом за случај било какве несташице или поремећаја (нестанак струје,
квар на аутоматима итд) који се може десити на бензинској пумпи. Наручилац је водио
рачуна о начелу економичности и ефикасности да најкраћим путем дозвољеним за
саобраћај радним машинама, трактором, теретним возилима и путничком возилу
обезбеди гориво.Снабдевање горива на удаљенијим бензинским пумпама
проузроковало би веће трошкове наручиоца.
Такође , водило се рачуна о начелу обезбеђења конкурентности, на територији града
Чачка без села постоји 12 бензинских станица, у наведеном кругу удаљености до 2 км
постоји 10 бензинских станица односно више потенцијалних понуђача – добављача који
испуњавају наведене услове. За понуђаче који немају две пумпе на удаљености од 2 км
дата је могућност подношења заједничке понуде са другим партнерима.
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Питање број 2

Одговор
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, одговарајућег квалитета
имајући у виду сврху и намену.
Наручиоцу није потребно гориво мање октанске вредност.

Питање број 3

Одговор
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, одговарајућег квалитета
имајући у виду сврху и намену.
Наручиоцу није потребан „адитивирани евродизел“.

Питање број 4

Одговор
Поменути додатни услов у конкурсној документацији дефинисан је имајући у виду да је
ЈКП „Паркинг сервис” Чачак радно време до 22 часа, па је конкурсном документацијом
предвиђено да понуђача има радно време на бензинским станицама минимум од 06 до
22 часа током трајања уговора. У случају да понуђач ради од 0 до 24 часа њихова
понуда неће бити одбијена као неприхватљива .
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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