ЈКП "Комунално"
05 Бр. 1-1-1-10-7/15
Дана 22.09.2015.године
Ивањица
На основу одредбе члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 124/2012 и 14/2015), поступајући по захтеву заинтересованог лица за учешће у
отвореном поступку јавне набавке бр. 1-1-10/2015, набавке добра путем лизинга - лизинга
камиона аутосмећара, Привредном друштву
TECНNO EXPORT IМPORT MINING
CONSTRUCТION" d.o.o. Beograd, на питања:

.лы-

1. Да ли је прихватљиво да кочиони систем чине добош кочнице?
2. Да ли је прихватљиво да возило буде опремљено само AВS сигурносним системом?
3. Да ли је прихватљиво да кабина буде опремљена 1+ 1 број седишта, уместо 1+2?
дајемо следеће одговоре:
ОДГОВОР
1. За наручиоца је прихватљив предлог заинтересованог лица, па ће извршити измену
конкурсне документације у делу техничких карактеристика кочионог система теретног возила
- подвоза за смећар, предвиђањем да кочиони систем задње осовине чине диск или добош
кочнице.

2. За наручиоца није прихватљив предлог заинтересованог лица. Ради појачане
сигурности, кочиони систем теретног возила - подвоза за смећар мора бити опремљен
безбедносним системима ABS и ESP. Услуге сакупљања комуналног отпада наручилац пружа
у општини Ивањица која заузима површину 1.090 km2, док возила опслужују насеља која су и
до 40 km2 удаљена од седишта наручиоца, на брдско-планинском подручју са обилним
снежним падавинама које повећавају безбедносне ризике, а ESP је нарочито значајан за
избегавање изненадних препрека на клизавом путу које су учестале и поред редовног
одржавања свих путних праваца на подручју општине.
3. За наручиоца није прихватљив предлог заинтересованог лица, јер возило за
сакупљање комуналног отпада, поред возача, опслужују минимум два комунална радника која
се не могу у свим ситуацијама возити на папучицама са задње стране возила, што је, верујемо,
разумљиво када се узму у обзир површина подручја и удаљености релација сакупљања
комуналног отпада описане у претходној тачки одговора.
У складу са одредбом члана 32. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 124/2012), одговор се доставља у писаном облику заинтересованом
лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца.

