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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне
документације за отворени поступак јавне набавке бр. 05-460/18-2 – Гориво (у даљем
тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту:
Комисија) наручиоца ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из Зрењанина, у законском року објављује,
свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања
постављена од стране заинтересованих лица
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање
заинтересованог лица, па потом одговор на исто:
Питање бр. 1:
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Одговор на питање бр. 1:
Наручилац не види да се наведеним опсервацијама испуњава циљ и интерес који се
претпоставља да заинтересована лица имају у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, односно
исте не представљају нити додатна појашњења или информације, нити се указује на
одређено кршење прописа од стране наручиоца. Без обзира на то, наручилац препознаје да
је заинтересовано лице имало позитивну намеру, те ће у кратко одговорити.
У складу са ставовима надлежних институција Републичке комисије за заштиту права и
Управе за јавне набавке је примарни циљ сваког наручиоца да оствари што је већу
конкуренцију, те чак да томе да предност прилагођавајући своје потребе. Посебно је то
уочљиво када је предмет ове јавне набавке у питању па с обзиром да су то инфраструктурне
и унапред познате чињенице наручилац мора бити јако обазрив када исте прописује и увек
треба ићи на минимум задовољења својих потреба како би конкуренција била што већа.
Сходно томе је и прописан овај додатни услов. Уколико само добављач буде лице са само
једним објектом на територији града Зрењанина, а настане описана ситуација, наручилац се
нада да то неће бити честа појава и у тој мери да може угрозити рад Предузећа. Уколико
се и то деси, добављач ће имати обавезу да обезбеди по хитном поступку предмет јавне
набавке уколико нема агрегате јер се проблем извршења јавља на његовој страни.
Питање бр. 2:

Одговор на питање бр. 2:
Као и што је наведено у конкурсној документацији сва добра која су предмет јавне набавке
морају имати квалитет и остале карактеристике у складу са Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла (’’Сл. Гласник РС’’, број 111/15, 106/16,
60/17 – у даљем тексту: Правилник), што заједно са чланом 11. модела оквирног
споразума наводи да је добављач у потпуности одговоран за квалитет за који наручилац,
уколико посумња може тражити доказ или о свом трошку да захтева конролу од стране
надлежне институције и саобразност са стандардом наведеног у Правилнику. Уосталом,
сваки продавац предметних добара има обавезу да врши контролу у складу са важећим
стандардима, тако да ће наручилац свакако инсистирати на наведеном квалитету
предметног добра све време извршења уговора.
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Питање бр. 3:

Одговор на питање бр. 3:
С обзиром да се наведена обавеза подразумева, постоји претпоставка да сва лица имају
положен стручни испит из наведене области. Верујемо да је логика наручиоца јасна да не
оптерећује доказним материјалом понуђаче за ствари које се подразумевају и које треба да
чине претпоставке да би та лица уопште радила на тим радним местима, па се из тог разлога
поседовање наведених доказа подразумева и експлицитно не тражи као доказ у конкурсној
документацији.

Комисија за ЈНМВ бр. 05-46o/18-2

Напомена: Овај документ са логом наручиоца важи без печата и потписа
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