ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 188/1
Датум: 22.02.2019.
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 – Кесе за примарну селекцију
ЈНМВ бр. ЈНМВ-Д-04/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:
Predmet: Zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjem konkursne dokumentacije
za
JNMV-D04/2019

Molim Vas za dodatnim informacijama i pojašnjenjem konkursne dokumentacije u vezi sa
pripremanjem ponude za javnu nabavku JNMV-D04/2019 Kese za primarnu selekciju:
U skladu sa vašom konkursnom dokumentacijom i preciznim merenjem ustanovili smo da je
vreća za poziciju 1. Kese za primarnu selekciju teška 25-26 grama zavisno od specifične težine
osnovnog materijala, HDPE-a (“čistog” kako ga vi oslovljavate). Za izradu samo za ovu
poziciju, potrebno je 25-26 tona osnovnog materijala.
Najjeftinija cena tog materijala je TR144 iz domaće “Petrohemije” Pančevo koji u ovom
momentu košta 130 din. + PDV. Kada pomnožimo samo tu osnovnu cenu od 130 din sirovine
(granulata) bez ostalih troškova izrade vreće, cene boje, pakovanja, transporta i ispitivanja
na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, sa potrebnom količinom osnovnog materijala (2526 tona) dobijamo 3.250.000 – 3.380.000 din. + PDV. Vaša procenjena planirana vrednost za
ovu javnu nabavku iznosi 3.000.000 dinara bez pdv-a.
Pitanje 1.
Kako je moguće uopšte izvesti ovaj celokupan posao,koristeći se isključivo čistom sirovinom
što i mi sami uvek predlažemo a da sve bude u skladu sa onim što vi kao Naručilac zahtevate,
a da to bude sve u skladu sa ZJN kada je samo cena osnovnog materijala za vašu poziciju 1.
“Kese za primarnu selekciju” bez uključivanja ostalih troškova izrade i drugih troškova daleko
visa od vase procenjene vrednosti ove nabavke? U ovo sve čak nije uključena niti cena, niti
izrada za
poziciju br.2 Kese za staklenu ambalažu izradjena od originalnog LDPE-a na kojoj je uradjena
štampa.
Ovaj posao pod ovim uslovima ne može biti izvršen bez upotrebe regenerata čime neće biti
ispunjene tehničke karakteristike za konkretnu javnu nabavku.
Molimo vas da redefinišete tražene količine za obe pozicije ukoliko želite da
tehničke karakteristike zadate u konkursnoj dokumentaciji ostanu važeće.
U skladu sa članom 20. Zakona o javnim nabavkama molim za potvrdu prijema zahteva
Srdačan pozdrav.

Одговор је следећи:
Поштовани,
Ваш захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације у
потпуности смо уважили и извршили смо редефинисање тражених количина кеса за обе
позиције и гласе:
А. Кесе за примарну селекцију, количина: 600.000 комада
Б. Кесе за стаклену амбалажу са штампом:
6.000 комада
У конкурсној документацији биће унете ове количине и биће померен рок за
подношење понуда са 26.02. на 01.03.2019. године до 08:30 часова, а отварање понуда
ће се обавити истога дана у 10:00 часова.
Срдачан поздрав,
За комисију
Љубиша Парезановић с.р.
директор правног сектора

