
ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 188/4
Датум: 27.02.2019.

Предмет:
Одговор на питања

Понуђачима
Поштовани,
Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку добара - за јавну набавку
мале вредности – Услуге сателитског праћења возила са мерачима нивоа
горива и персоналног ГПС позиционирања, ЈНМВ бр. ЈНМВ-У-04/2019,
објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:

Poštovani,

Molimo vas za dodatna pojašnjanja i odgovore na sledeća pitanja vezana za
Javnu nabavku male vrednosti JNMV - U - 04/2019, "Usluge satelitskog praćenja
vozila sa merenjem nivoa goriva i personalnog GPS pozicioniranja"

U konkursnoj dokumentaciji, u delu 1.1 - Dodatni uslvi, pod stavkom 3 - Tehnički
kapacitet, traži se da "Ponuđač mora imati licencirane Google servise" S obzirom
da je navođenje konkretnog robnog znaka ili marke u direktnoj suprotnosti sa
članom 76 Zakona o javnim nabavkama, tražimo da se ovaj uslov izbaci iz
tenderske dokumentacije, odnosno da se pored Google mapa dozvoli korišćenje
i drugih.
Takođe, s obzirom na izmenu tenderske dokumentacije u delu vezanom za
Google servise, tražimo produženje roka za podnošenje ponuda u skladu sa
članom 63 Zakona o javnim nabavkama.

Molimo Vas za potvrdu prijema ovog e-maila.

Srdačan pozdrav,



OДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

Поштовани,

У конкурсној документацији за јавну набавку број ЈНМВ-У-04/2019 Услуге
сателитског праћења возила са мерачима нивоа горива и персоналног ГПС
позиционирања, у поглављу V, тачка 13. на страни 16. наведено је до када и
како се траже појашњења и постављају питања у вези конкурсне
документације.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде. Рок за подношење понуда траје до 28.02.2019. године до 09:00 часова,
што је и наведено у Позиву за подношење понуда који је окачен на Порталу јавних
набавки као и на интернет страници Наручиоца.
С обзиром да нисте поступили у складу са чланом 63. ЗЈН, став 2. нисмо у
могућности да Вам одговоримо, јер би тиме кршили Закон о јавним набавкама,
поготово из разлога што су до сада Наручиоцу већ пристигле две понуде за
предметну набавку.

Срдачан поздрав,

За Комисију
Ненад Вукосављевић с.р.


