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Наручилац: Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених           
површина и гробља „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ Чачак
Улица Симе Сараге бр. 71, 32000 Чачак

Адреса: Улица Симе Сараге бр. 71

Место: Чачак

Број: 235-ЈНМВ-Д-1/2018

Датум: 23.1.2018. године

                                                     Питања и одговори

Питање понуђача:

Postovani, obracamo Vam se kao potencijalni ponudjac u postupku javne
nabavke male vrednosti ЈНМВ-Д-1/2018 gorivo i mazivo i trazimo
objasnjenje za partiju 1- gorivo- derivati(bezolovni motorni benzin,
tecni naftni gas, evro dizel)gde u delu konkursne dokumtacije II vrsta,
tehnicke karatkteristike, kvalitet, kolicina i opis radova, nacin
sprovodjenja kontrole i obezbedjivanja garancije kvaliteta, rok
isporuke, mesto izvrsenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge
i sl gde pod tackom 1 narucilac navodi kao za partiju 1 tako i za
partiju 2 da se isporuka predmetne nabavke vrsi na naznacenim adresama,
na benzinskim stanicama koje nisu dalje od 2 500 m od adrese sedista
narucioca Ul. Sime Sarage br 71 Cacak, najkracim putem dozvoljenim za
saobracaj motornim teretnim vozilima i traktora, iz razloga sto
snabdevanje goriva na udaljenijim stanicama prouzrokovalo vece troskove
narucioca, jer su motorna teretna vozila i traktori velike starosti.
Sve navedeno, potencijalni ponudjac razume, osim, odakle naruciocu bas
razdaljina od 2 500 metara od sedista narucioca, tj kako je narucilac
sracunao da bas propisana razdaljina je ta koja ce dovesti do manjih
troskova u odnosu na nekog ko np. ima benzinsku pumpu na razdaljini od 3
000 - 3 500 metara a ko moze dati mnogo nizu cenu po litri derivata?Ne
razumemo kako to razdaljina od 500-1000 metara moze da prouzrokuje
enormne troskove?
Razdaljina o kojoj se govori je dobro poznata naruciocu, odnosno on zna
ko od ponudjac ima benzinsku pumpu na propisanoj udaljenosti, kao sto
zna i ko od ucesnika na trzistu nafte i naftnih derivata ima benzinsku
stanicu na udaljenosti vecoj od propisane, te istu koristi kao
TERITRIJALNU DISKRIMINACIJU.
U skladu sa navedenim, potrebno je da izvrsite izmenu konkursne
dokumentacije u delu II i istu sacinite u skladu sa ZJN.
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Одговор:

Поштовани, 

ЈКП “Градско зеленило” Чачак је прецизним мерењем утврдило да на раздаљини од
2.500 м од седишта предузећа постоји 6 (шест) бензинских пумпи, тако да је на тај
начин обезбеђена конкуренција и није извршена територијална дискриминација.
Поред наведеног, бензинска станица понуђача који је поставио питање је удаљена на
2.500 м.

У Чачку 23.1.2018. године

Катарина Тутуновић, ср.

 факс: 032/5373760 

е-маил: pravnasluzba@gradskozelenilocacak.rs 

  Јануар 2018. године
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