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СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање по ЈН бр. 404-13/2014-1 – набавка
три аутобуса за превоз путника на територији општине
Бабушница.

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12)
достављамо Вам одговор на постављено питање по ЈН бр. 2166/2013 - Набавка
рачунара:

Питање бр. 1. У оквиру техничких карактеристика воѕила навели сте да је
тражена дужина аутобуса 8000-11000 мм.Да ли можете да
размотрите опцију понуде возила димензија  12000 мм?

Одговор на питање бр. 1 . Наручилац је у конкурсној документацији за јавну
набавку добара у отвореном поступку број 404-13/2014-1 –набавка три аутобуса за
превоз путника на територији општине Бабушница , у делу техничке
карактеристике ( спецификација ) прецизно навео какве техничке карактеристике
морају да испуне понуђени аутобуси. Између осталих , ту је и дужина аутобуса
која мора бити у распону од 8000 до 11000 милиметара. С тим у вези, ако би
Наручилац добио у понуди аутобус или аутобусе који нису у наведеном распону,
он би ту понуду одбио као неодговарајућу јер не испуњава техничке
карактеристике које је Наручилац захтевао у својој конкурсној документацији.

Наручилац је приликом састављања конкурсне документације водио
рачуна да техничке спецификације одреди тако да у што већој мери одговарају
потребама Наручиоца а да са друге стране остави довољно простора да услови и
карактеристике нису дискриминишући. Наиме имајући у виду потребе Наручиоца ,
односно сврху и намену аутобуса , као и саме специфичности путних праваца на
територији општине Бабушница, одлучено је да се набаве аутобуси мањих
димензија , који ће у већој мери одговорити потребама и специфичностима путних
праваца  на којима ће бити ангажовани. С тим у вези су и одређене техничке
карактеристике које су дате у конкурсној документацији.



Наручилац смарта да опсег од 8000 до 11000 милиметара потребне
дужине аутобуса нема дискриминишући карактер већ да боље одражава потребе
Наручица. Саме карактеристике путних праваца на којима ће бити ангажовани
аутобуси ( уски и кривудави путеви, мањи број путника на дужим релацијама,
идр...) налажу да је сврсисходнија и адекватнија набавка аутобуса са
карактеристикама које су дате у конкурсној документацији


