Питање број 2.
Потенцијални понуђач је дана 24.03.2018.год је електронским путем тражио:
Pitanje vezano za javnu nabavku male vrednosti nabavka goriva za vozila JN broj 02/2018
Postovani, obracamo vam se kao potencijalni ponudjac u predmetnom postupku Nabavka goriva za
vozila broj 02/2018 i trazimo objasnjenje propisanog dodatnog uslova tehnicki kapacitet, konkursnom
dokumentacijom narucilac JP za upravljanje i koriscenje regionalnog visenamenskog hidrosistema
Stubo - Rovni "Kolubara" Valjevo, gde narucilac propisuje da se mora posedovati na teritoriji grada
Valjeva najmanje 2 benzinske stanice.
Potencijalni ponudjac smatra da i ponudjac sa jednim maloprodajnim objektom na teritoriji Grada
Valjeva, moze kvalitetno i u kontinuitetu da izvrsi ugovornu obavezu, uzevsi u obzir predmet javne
nabavke kao i kolicinu derivata koja se nabavlja. Potencijalni ponudjac smatra da je nacinom na koji je
sacinjena konkursna dokumentacija u delu dodatnih uslova tehnicki kapacitet, izvrsena diskriminacija
vecine ponudjaca u odnosu na zanemarivo mali broj ponudjaca koji mogu da ispune trazeni dodatni
uslov. Da ne pominjemo da se radi o infrastrukturnim stvarima i podacima koji su poznati naruciocu, tj.
narucilac zna koji ponudjac na teritoriji Grada Valjeva poseduje dva maloprodajna objekta i kao sto mu
je poznata cinjenica da bilo ko drugi ne moze za vreme opredeljeno za dostavu ponuda da napravi
novi maloprodajni objekat na teritoriji grada Valjeva kao sto na primer moze da izvadi neko uverenje ili
potvrdu.
U skladu sa gore navedenim trebalo bi da izvrsite izmenu konkursne dokumentacije u delu dodatnih
uslova tehnicki kapacitet i umesto dva maloprodajne objekta trazite jedan maloprodajni objekat sto je
uslov koji nije diskriminisuci i koji vama omogucava da dodjete do najpovoljnije ponude sto i jeste
smisao i svrha postupka koji sprovodite.

Одговор на питања:
Наручилац је постављањем додатног услова да Понуђач у градском насељеном месту Ваљеву
има најмање две бензинске пумпе желео да обезбеди несметано и континуирано снабдевање
горивом имајући у виду потребе Наручиоца, важност објеката наручиоца и да је за обављање
свакодневних пословних активности неопходно гориво за возила.
Како је могуће да из непредвидивих разлога (као што су: виша сила, реконструкција објекта,
затварање по налогу надлежног инспекцијског органа, нестанак електричне енергије.....) један
објекат не буде у функцији, сматрамо да услов две бензинске пумпе у насељеном месту
Ваљево није дискриминаторски.

