Наручилац: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак

Адреса:
Николе Тесле бб, Чачак
Деловодни број: 470/7; ЈНМВ- 1Д-2019 (1.1.1)
Датум:
30.05.2019. године
Предмет: Одговори на постављена питања заинтересованог лица у поступку
ЈНМВ набавка добара горива; дизел - бензин
Дана 28. маја 2019. године, наручилац је добио захтев за измену конкурсне
документације, поднет од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке добара –
горива; дизел- бензин. Захтев за измену конкурсне документације заведен је под бројем 470/6
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 заитересованог лица, доставља
следећи одговор:

Питање број 1
Поштовани,
Да ли је могуће уместо Евро премијума БМБ-98 понудити Евро премијум бмб-95 или
адитивирани Eвро премијум бмб-95?
Или раздвојити набавку у 2 партије?
Променом овог услова, би се повећала конкурентност.

Одговор 1

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.
Наручилац остаје при садржини и условима дефинисаним конкурсном
документацијом.

Питање број 2
Као додатни услов, у погледу техничког капацитетa сте навели поседовање бензинских
станица и то:
2 на територији града Чачка удаљености до 2 км ваздушне линије од локације Депоа за
одношење возила
Горе наведеним условом сe суштински кршe нaчeлa eкoнoмичнoсти, oбeзбeђивaњa
кoнкурeнтнoсти и нaчeлo jeднaкoсти пoнуђaчa.
Укoликo je oснoвни циљ jaвних нaбaвки eкoнoмичнa и eфикaснa упoтрeбa jaвних
срeдстaвa тaдa je и нaчeлo кoнкурeнтнoсти кључнo зa пoстизaњe тoг циљa.
Нaчeлo кoнкурeнтнoсти je у дирeктнoj супрoтнoсти сa дискриминишућим услoвимa
кojимa сe oдрeђeни нaручиoци стaвљajу у пoдрeђeни пoлoжaj.
Услoви у кojимa сe jeдaн oд пoнуђaчa стaвљa у привилeгoвaни пoлoжaj мoжe дoвeсти дo
тoгa дa исту кoличину гoривa Нaручилaц плaти скупљe нeгo штo je пoтрeбнo, штo
смaтрaмo ниje ни у чиjeм интeрeсу.
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Одговор 2
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, одговарајућег
квалитета имајући у виду сврху и намену.
Поменути додатни услов у конкурсној документацији дефинисан је имајући у виду
делатност и потребе ЈКП „Паркинг сервис” Чачак да у случају хитних интервенција
специјалим возилом „ПАУК „ у свако доба дана и ноћи, 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.
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 9 бензинских станица односно више потенцијалних понуђача – добављача који
испуњавају наведене услове и тиме се ниуком случају не повређује начело обезбеђивања
конкуренције, обзиром да се на основу наведеног не сумљиво може утврдити постојање
конкуренције, тј могућност конкурсања више заинтересованих лица/ понуђача.
За понуђаче који немају две пумпе на удаљености од 2 км дата је могућност подношења
заједничке понуде са другим партнерима.
Наручилац
остаје
документацијом.

при

садржини

и

условима

дефинисаним

конкурсном

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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