
ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 5703/1
Датум: 08.08.2019.

Предмет:
Одговори 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 велике
вредности – Горива за потребе возног парка
ЈНВВ-Д-03/2019, објављујемо Ваше питање и дајемо одговор на исто:

Dodatne informacije ili pojasnjenja - goriva za potrebe voznog parka JNVV-D-
03/2019

Поштовани,

На страни 5 конкурсне документације, као додатни услов наводите да је
неопходно да понуђач поседује најмање 2 пумпне станице на територији града
Чачка, на максималној удаљености од 2 км ваздушне линије од локације
наручиоца.
Променом овог услова, би се повећала конкурентност.
Молим Вас да одговорите на наше примедбу, и да ли су могуће промене у Вашој
конкурсној документацији на основу истих, у што краћем року.
С поштовањем ,
У Београду, 06.08.2019. године.
Молим Вас да потврдите пријем маил-а.

Поздрав,

ОДГОВОР:

Наручилац поседује велики број камиона који истовремено крећу на терен и сваког
радног дана се точи гориво у камионе. То значи да у што краћем року треба што већи
број камиона да наточи гориво.
Имајући у виду, из искуства, да се на пумпама налазе и друга возила процена
Наручиоца је да је потребано минимално две пумпе како би процес текао неометано и
без додатних трошкова због чекања на точење горива.
У вези са овим истичемо да је потребно да се возила Наручиоца у поступку танковања
горива што краће задржавају на пумпи и да притом максимално смање потрошњу
горива у поступку његовог преузимања. Исто се неби догађало ни када би се повећала
удаљеност пумпи од локације наручиоца.



Наручилац је мишљења да није ограничио конкуренцију односно да није повредио члан
10. Закона о јавним набавкама.
У складу са претходно наведеним Наручилац неће вршити измену конкурсне
документације будући да би таква измена истовремено била у супротности са његовим
економским интересима и са чланом 9. ЗЈН.
Одговор Наручиоца објављује се истовремено на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца.

За Комисију наручиоца
Миодраг Рајичић с.р.


