Наручилац: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак

Адреса:
Цара Лазара 51, Чачак
Деловодни број: 470/10; ЈНМВ- 1Д-2019 (1.1.1)
Датум:
01.06.2019. године

Предмет: Одговори на постављена питања заинтересованог лица у
поступку ЈНМВ набавка добара горива; дизел - бензин
Дана 30. маја 2019. год. у 11:35, наручилац је добио захтев за измену
конкурсне документације поднет од стране заинтересованог лица у поступку
јавне набавке добара –горива; дизел- бензин. У складу са чланом 20. ЗЈН 30.
маја 2019.г.од у 12:24 потврђен је пријем захтева за измену конкурсне
документације. Захтев за измену конкурсне документације заведен је под бројем
470/9. 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
"Postovanai, obracamo Vam se u svojstvu potencijalnog ponudjaca i trazimo
dodatno pojasnjenje dodatnih uslova propisanih KD narucioca za ucesce u
predmetnom postupku pod tackom 3 tehnicki kapacitet, gde Vi navodite da
ponudjac raspolaze neophodnim tehnickim kapacitetom odnosno da poseduje
najmanje 2 (dve) pumpne stanice na teritriji Grada Cacaka na maaksimalnoj
udaljenosti od 2 km vazdusne linije od lokacije DEPOA za odnosenje vozila - ulica
Strahinjica Bana bb.
Naime, nejasan je zahtev narucioca JKP "Parking servis" Cacak da kroz dodatne
uslove pod tackom 3, tehnicki kapcitet propise udaljenost vazdusnom linijom pod
broj jedan narucilac ne koristi prevozna sredstva koja se krecu vazduhom vec
kopnenim putem te nevedena udaljenost nije logicna a pod broj dva kako ce
narucilac nakon postupka otvaranja ponuda utvrditi udaljenost koju su ponudjaci
naveli kao vazdusnu? Letece?
Sve navedeno pogoduje malom broju ponudjaca i netacna je konstatacija Narucioca
da u navednom radijusu postoji 9 ponudjaca i da ukoliko neko ne ispunjava
propisane dodatne uslove ima mogucnost dostavljanja zajednicke ponude, samo sto
je to moguce i bilo kom drugom slucaju osim u infrastrukturnim stvarima. NE
MOZE SE ZA VREME PROPISANO ZA PRIPREMU I DOSTAVU PONUDE
NAPRAVITI MALOPRODAJNI OBJEKAT CEGA JE NARUCILAC SVESTAN,
TE KORISTI ISTO(udaljenost od sedista narucioca 2 km vazdusnim putem) U
SMISLU POGODOVANJA NEKIM PONUDJACIMA U ODNOSU NE OSTALE
KOJI MOGU KVALITETNO I U KONTINUITETU IZVRSITI UGOVORNU
OBAVEZU."
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Одговор

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добро одговарајућег
квалитета имајући у виду сврху и намену
Наручилац је пре израде јавне набавке сагледао потребе наручиоца, обавио
испитивање и истраживање тржишта у циљу обезбеђивања једнаког положаја
свих заинтересованих понуђача водећи рачуна о начелу економичности и
ефикасности.
ЈКП „Паркинг сервис” Чачак у возном парку поседује путничко возило, теретно
возило, специјално теретно возило „ПАУК“, трактор и машину за облежавање са
погонским делом.
ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак основано је одлуком Скупштине Града Чачка у
циљу управљања јавним паркиралиштима, одржавање јавних паркиралишта и
простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори),
организацију и вршење контроле и наплате паркирања, уклањање непрописно
паркираних, одбачених и остављених возила, премештање паркираних возила
под условима прописаним Законом. Паркинг сервис је од општег интереса за
Град Чачак.
ЈКП „Паркинг сервис” Чачак, у случају хитних интервенција, специјалим
возилом „ПАУК „ у свако доба дана и ноћи, мора имати сигуран извор за
набавку горива са резервном опцијом за случај било какве несташице или
поремећаја (нестанак струје на једном делу града, квар на местима за точење,
хаварије, поплаве, саобраћајне незгоде у близини бензинске станице итд ....) који
се може десити на бензинској пумпи.
Теничка службе ЈКП „Паркинг сервис Чачак“ доставила је извештај:
" Депо однетих возила ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, где су стационирана сва
возила и машине предузећа налази се у Чачку на углу улица Страхињића Бана и
Железничке колоније близу Железничке станице у Чачку, тачније поред колосека
за истовар теретне робе.
Полазна – референтна тачка је депо однетих возила. Депо је центар круга.
Полупречници од центра се узимају ручним размерником или електронски
размерником на нету „Google Earth“ мапа од 1km, 1,5km и 2km.
Мерење удаљености од депоа за однешена возила до бензиске станице
врши се праволинијски - ваздушним путем и обухвата више бензиских станица.
Напомињемо када би се мерило путем од депоа до бензинске пумпе, станице
било би спорно којим би се путем ишло јер има више варијанти (пролазило би се
различитим улицама и општинским путевима).
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У Извештају је достављен попис бензинских пумпи на територији града
Чачка. На основу доступних мапа, како мануалних тако и електронских на нету,
(Google Earth) комисија је нашла следеће:
- у кругу од 1km од депоа за однешена возила има 4 бензиске станице и
три привредна друштва.
- у кругу од 1,5km од депоа за однешена возила има 6 бензиских
станица и пет привредих друштва.
- у кругу од 2km од депоа за однешена возила има 9 бензиских станица и
шест привредних друштва."
Комисија за јавну набавку у складу са чланом 76 став 2. ЗЈН одредила је додатне
услове техничке капацитете имајући у виду предмет јавне набавке тј. извештај
техничке службе, водећи рачуна о дискриминацији и начелу конкуретности и
одлучила да омогући понуђачима који имају бензинске станице у кругу од два
километра од депоа за однешена возила да могу конкурисати у циљу што веће
конкуренције, односно, да шест привредних друштава може конкурисати у
предметој јавној набавци тј., примену члан 10 ЗЈН да се у поступку јавне набавке
обезбеди што већа конкуренција (у кругу од 2 километра од депоа за одешена
возила има 9 бензиских станица, шест привредних друштва).
За понуђаче који немају две пумпе на удаљености од 2 км дата је могућност
подношења заједничке понуде са заинтересованим лицима.
Наручилац је у конкурсној документцији на јасан и прецизан начина унапред
предвидео начин утврђивања о удаљеност бензиских станица понуђача од депоа
за однешена возила "Удаљеност се утврђује према “google mape”.
У складу са чланом 12. ЗЈН начело једнакости понуђача, заинтересовано лице
поступак удаљености бензиске станице може утврдити на следећи начин:
На интернет претраживачу отворити
https://www.google.com/maps/@43.8879538,20.3565243,228m/data=!3m1!1e3?hl=sr

Кликнути мишом на депо за однешена возила десним кликом на депо за
однешена возила отворити падајући мени, кликнути на " Мери удаљеност" на
екрану појавиће се црни круг, након тога пронаћи бензиску станицу на мапи,
десним кликом отворити падајући мени, кликнути на бензинску станицу,
отворити падајући мени, кликнути на "Удаљеност довде",На екрану ће се
појавити удаљеност депоа за однешена возила од бензиске станице.
Техничка служба применом описаног метода утврдила је да у кругу од 2
километра од депоа за одешена возила на има 9 бензиских станица на следећим
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адресама: 1) Војводе Степе 190; 2) Светог Саве бб; 3) 1. Октобра; 4)Ђорђа
Томашевића 93; 5) Николе Тесле 17; 6) Булевар ослободилаца Чачка бб ;7)
Булевар Ослобођења 1; 8) Др. Драгише Мишовића 148/1;9) Булевар Ослобођења
17. Поменуте бензиске станице користе шест различитих компанија.
За понуђаче који немају две пумпе на удаљености од 2 км дата је могућност
подношења заједничке понуде са заинтересованим лицима, на тај начин се
несумњиво утврђује да се у садржини конкурсне документације у делу додатни
услови технички капацитет, не садрже елементи услова које у себи садрже
дискриминацију заинтересованих лица / понуђача, односно услове којима се
смањује конкуренција.
Стога, предметна конкурсна документација није у супротности са одредбама
члана 76. ЗЈН и начела из члана 10. истог закона.
На основу изложеног да се закључити да су наводи заинтересованог лица
неосновани и чињенично и правно неутемељени.
Наиме, одредбом члана 76. ставом 2. ЗЈН, наручилац одређује додатне услове
када је то потребно, имајући у виду предмет јавне набавке.
Наручилац поступак предметне јавне набавке спроводи првенствено у циљу
задовољења објективних потреба а на основу конкурсне документације којом
дефинише захтев који одговара таквим потребама. Сходно томе, обавеза
обезбеђења што веће конкуренције се не може тумачити на начин који
подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу омогући
учешће у поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке,
као и квалитету добра који су предмет јавне набавке.
Наручилац остаје при садржини и условима дефинисаниој конкурсном
документацијом.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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