НОВИ САД

Ваш број:

У-110-1

Нови Сад, Народног Фронта 12/VII

Заинтересованим лицима

Наш број:

Датум:

27.07.2020.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде - бр.1

Факс. 021/481-4305

ПИТАЊЕ 1: У додатним условима редни бр. 1. технички капацитет – тражите да
понуђени аутобуси користе као погон компримовани природни гас. С обзиром д наведени
гас као погон користи веома ретко или уопште није у употреби у Републици Србији, да ли
могу да се понуде услуге превоза са аутобусима који користе као погон друга горива?
Сматрамо да сте дефинишући природни гас као средство погона повредили ЗЈН јер сте
онемогућили начело конкурентности односно могућност да што већи број понуђача
учествује на тендеру.

21000

У складу са чл. 63. став 3. важећег Закона о јавним набавкама, достављамо одговор појашњење на постављено питање које је у вези са припремањем понуде за јавну набавку
бр. У-110/2020 која се односи на јавну набавку услуга – Организовани превоз запослених у
Београду на четири линије при доласку и одласку са посла.

Народног Фронта 12/VII

Тел. 021/481-2703

ОДГОВОР 1: Компримовани природни гас је природни гас који се компримује на
притисак од 220 до 250 бара и употребљава као енергент у индустрији или погонско гориво
у возилима. Коришћењем овог горива остварује се значајна финансијска уштеда која у
зависности од типа возила може износити и до 50%.
Предност коришћења компримованог природног гаса огледа се у економичности (у
поређењу са бензином, дизелом и течним нафтним гасом), у очувању животне средине
(доприноси смањењу емисије штетних гасова, не садржи сумпор, ни токсичне адитиве
органског олова или бензена, ниво буке се смањује и до 50%, у снази (најкалоричније
погонско гориво доступно на тржишту, возило не губи на снази).

С поштовањем,

21000

Комисија за јавну набавку У-110/2020

Нови Сад,

Наручилац се у овој јавној набавци руководио чланом 13. ЗЈН – Начело заштите животне
средине и обезбеђивања енергетске ефикасности, и остаје при одређеном Техничком
капацитету наведеном у Конкурсној документацији.
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