ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 2508/1
Датум: 04.04.2019. године
Предмет:
Одговор на питања
Поштовани,

Понуђачима

Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку услуга - за јавну набавку мале
вредности – набавка контејнера
ЈНМВ бр. ЈНМВ-Д-06/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:
PREDMET: Primedbe na Vas odgovor u vezi JNMV – D – 06/2019, nabavke kontejnera V=1,1m3
1. U odgovoru na nase prvo pitanje Vi pominjete prednosti oblog dna u odnosu na ravno dno
koje mi nigde nismo pominjali vec smo stavili primedbu na broj od sest rebara na samom dnu jer
smatramo da je to prakticno nebitna karakteristika kontejnera i ne bi trebao biti uslov da neki
ponudjac ne ucestvuje u JN i gde se ocigledno vidi da se favorizuje neki drugi ponudjac.
Nas kontejner ima oblo dno u trazenom radijusu i 4 rebara izvucena pored tockova gde je
najvece opterecenje i trazimo da promenite opis gde cete zahtevati „najmanje 4 rebara na dnu
kontejnera“ jer funkcionalno i po trajanju eksploatacije ne zaostaje za drugim tipovima kontejnera sto
svedoci i broj proizvedenih i prodatih kontejnera u poslednjih 40 godina koliko se bavimo tom
proizvodnjom.
S postovanjem,
ОДГОВОР:
Поштовани,
Остајемо при захтевима из конкурсне документације што је и одговорено нашим
одговором број 2393/1 од 02.04.2019. године, којим се каже да контејнери са више
ребара имају већу чврстоћу и укрућеност, што је веома битан детаљ код овог
производа. То доприноси продужењу века трајања контејнера као и смањењу
трошкова пословања предузећа.
Наручилац неврши никакву дискриминацију потенцијалних понуђача, нити
повреду конкурентности већ се придржава члана 9. став 1. ЗЈН. који каже да
 “Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге
или радове оддговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и
вредност јавне набавке”.
Дакле на основу напред наведеног и већ одговореног, остајемо при својим
захтевима из конкурсне документације.
Срдачан поздрав,
За Комисију

Директор техничког сектора
Миодраг Луковић с.р

