Национални савет мађарске националне мањине
Јавна набавка мале вредности
ЈНМВ/01/2019 – Материјал за саобраћај - горива
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРИ БР. 1.
1. Питање - сугестија:
Поштовани,
У конкурсној документацији, као додатни услов за учествовање у поступку Јавне набавке је
наведена „могућност прања и усисавања аутомобила на минимум једној бензинској пумпи у
Суботици“.
Да ли је неопходно да у склопу Бензинске пумпе буде аутоперионица?
Да ли је за наручиоца прихватљиво да му се омогући прање аутомобила у аутоперионици на
територији Суботице, где би плаћање услуге вршио уз помоћ електронских жетона који се
налазе на Вашем налогу, на апликацији (на мобилном телефону), а жетоне бисте добили
куповином вредносних ваучера на Бензинској пумпи, које бисте платили Вашом картицом за
гориво. Скенирањем ваучера путем апликације на мобилном телефону, преузимате одређен
број жетона са ваучера.
2. Питање - сугестија:
Такође, како бисмо могли да Вам доставимо економски квалитетну понуду, молим Вас да у
конкурсну документацију унесете оквирне количине деривата које бисте преузели током
трајања уговора.
Одговор:
1. Наши службени аутомобили се користе сваки дан без обзира на временске услове те је и прање и
усисавање неопходно у веома кратким временским интервалима и обично за то имамо веома
мало времена (5 до 10 минута). Претходних година смо ову врсту услуге користили у веома
значајним количинама, преко 70 пута годишње. Дакле, услуге прања и усисивања се користе у
великој мери, а поред тога за наведене радње нам стоји на располагању веома кратко време, што
значи да извршењем прања и усисивања на самој бензинској пумпи остварује нам се значајна
уштеда времена. На жалост овај додатни услов никако не можемо да мењамо у конкурсној
документацији из горе изнетих разлога.
2.

На жалост не можемо извршити тачну процену потребних количина деривата, пошто се обим
наших обавеза чије извршавање захтева путовање често мења, а према томе се мења и потребна
количина деривата. Из наведеног разлога не можемо унети оквирне количине у конкурсну
документацију. Како би вам помогли можемо саопштити износ средстава предвиђеног
(процењена вредност) за набавку горива, који износи 1.000.000 динара без ПДВ.

