
ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 6085/1
Датум: 23.08.2019.

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:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

Поштовани,
Поступајући у складу са ЗЈН, молимо Вас за додатним информацијама и појашњењима
конкурсне документације за набавку добара - ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНВВ-Д-03/2019.
У делу Конкурсне документације на страни 8 – Захтеви у погледу места, времена
испоруке и услова плаћања наведено је:
Плаћања ће бити вршена у складу са ценама из званичног ценовника
понуђача/продавца на дан испоруке добара са роком за одложено плаћање од најмање
45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања рачуна од стране понуђача за добра која
су предмет јавне набавке.
Да ли је за Наручиоца прихватљив краћи рок плаћања ?
Тако да стоји:
-Начин и рок плаћања: Плаћање се врши у року од ----------- дана од дана пријема
фактуре (не може бити мање од 30 дана) .
У делу Конкурсне документације: ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ навелисте сте:
Понуђач, који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом односно да поседује
најмање 2 (две) пумпне станице на територији Града Чачка на максималној удаљености
од 2 км ваздушне линије од локације наручиоца – улица Николе Тесле бр. 42.
Доказ: Изјава понуђача, потписана од стране овлашћеног лица и оверена, на свом
меморандуму под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да има минимум 2
(две) бензинске станице на траженој удаљености до 2км ваздушне линије са наведеном
тачном адресом тих станица. Удаљеност се утврђује према “google maps”.
Молимо за појашњење, зашто инсистирате да су бензинске станице максималној
удаљености од 2 км ваздушне линије од локације наручиоца – улица Николе Тесле бр.
42.



Закон је у члану 76 , на који се позивате навео:
Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу
понуђаче и да су логичној вези са предметом јавне набавке.
Нејасно је, која је логична веза удаљеност ваздушним путема не пређеним путем ваших
возила до бензинских пумпи.
Колико нам је познато ви се небавите ваздушним саобраћаје и нема логике да постоји
такав услов.
На основу тога, предлажемо да се унесе измена конкурсне документације и удаљеност
од вашег седишта мерите пређеним путем а не ваздушном линијом.
Такође предлажемо да се изостави услов да:
Објекти се не могу налазити на државном путу „I реда“ (Према уредби о категоризацији
државних путева Сл. Гласник РС бр. 105/2013 и 119/2013, државни путеви I реда су:
Државни путеви IA реда и државни путеви IБ реда). (из разлога безбедности).
Било који Понуђач приликом отварања бензинске пумпе добија све потребне
сагласности о безбедности рада на објекту, иначе не би поседовао употребну дозволу.
На основу тога предлажемо да се наведени захтев изостави.
Молимо Вас да нам одговорите на питања како би донели одлуку о учешћена тендеру.
Молим да потврдите пријем овог имејла.
С поштовањем,

ОДГОВОРИ:

 У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. Гласник РС” бр. 119/12 и 68/15) и пословном политиком
предузећа, Наручилац није у могућности да Понуђачу дозволи да сам понуди број
дана одложеног плаћања, у складу са пословном политиком компаније Понуђача.

* На наредне констатације и питања потенцијалног Понуђача, Наручилац је
већ одговорио у претходном одговору број 5803/1 од 12.08.2019. али их
понавља. 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 потенцијалних
понуђача водећи рачуна о начелу економичности и ефикасности.
ЈКП „Комуналац” Чачак у возном парку поседује путничка возило, теретна возила,
цистерне, трактор, радне машине .....
ЈКП „Комуналац” Чачак основано је одлуком Скупштине Града Чачка, предузеће
послује ради обезбеђивања трајних комуналних делатности као делатности од општег
интереса и то: управљања комуналним отпадом, управљање пијацама, одржавање
чистоће на површинама јавне намене, делатности зоохигијене, одржавања јавних
таолета, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама у складу са законом.



ЈКП „Комуналац” Чачак, у складу са Законом о комуналној делатности ("Сл. гласник
РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Одлуком о комуналном реду и општем уређењу
("Сл. лист града Чачка", бр. 11/2015, 26/2016 и 3/2018 - др. одлука) ради обављања
комуналне делатности као делатности од општег интереса 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 пумпне станице, итд ....) који
се може десити на пумпним станицама.

Комисија за јавну набавку у складу са ЗЈН приликом израде конкурсне документације
обавила је испитивање тржишта у циљу што веће конкуренције, тј утврдила је да на
територији града Чачка без села има 12 пумпних станица. Од погона ЈКП
„Комуналац“ у улици Николе Тесле 42 праволинијски - ваздушним путем у кругу од 2
километра има 6 пумпних станице.

Приликом израде конкурске документације комисија за јавну набавку посебно је ценила
чињеницу да су пумпне станице на различитим деловима града и да се до њих може
доћи различитим улицама. Поштујући члан 12 ЗЈН, да је наручилац у свим фазама
поступка јавне набавке дужан да обезбеди једнак положај понуђачима, комисија је
применила методологију да се удаљености пумпних станица утврђује према “google
maps”.

Наручилац је дужан у складу са чланом 9. ЗЈН да у поступку јавне набавке прибави
добро, одговарајућег квалитета имајући у виду сврху и намену, са што мање трошкова,
односно, да добра која су предмет јавне набавке преузима на пумпним станица
максимално удаљеним 2 км ваздушне линије од погона ЈКП „Комуналац“ у улици
Николе Тесле 42.

Комисија за јавну набавку у складу са чланом 76 став 2. ЗЈН одредила је додатне услове,
технички капацитет, имајући у виду предмет јавне набавке, тј. испитивање тржишта,
водећи рачуна о дискриминацији и начелу конкуретности и одлучила да омогући
понуђачима који имају пумпне станице у кругу од два километра од погона ЈКП
„Комуналац“ да могу конкурисати у циљу што веће конкуренције, односно, да четири
привредна друштава може конкурисати у предметној јавној набавци тј., примену члан
10 ЗЈН да се у поступку јавне набавке обезбеди што већа конкуренција (у кругу од 2
километра од погона ЈКП „Комуналац“ има 6 пумпних станица, 4 привредна друштва).
За понуђаче који немају две пумпе на удаљености од 2 км дата је могућност подношења
заједничке понуде са заинтересованим лицима.
* Наручилац остаје при садржини и условима дефинисаним конкурсном
документацијом.

За Комисију наручиоца
Миодраг Рајичић с.р.


