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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15) Комисија за спровођење јавне набавке бр.ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у
насељу Банатско Аранђелово објављује
Одговор на захтев заинтересованог лица
за додатним информацијама и појашњењима
Општинска управа општине Нови Кнежевац, као Наручилац, примила је дана 3.10.2019.
године у 9:24 часова, путем електронске поште, захтев за додатним информацијама и
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.5/2019 – Санација
водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово, који гласи:
Питање бр. 1:
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, обраћамо Вам се благовремено, у
својству заинтересованог лица у отвореном поступку јавне набавке радова– „Санација
водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово“, бр. ј.н. 1.3.5/2019, за коју је дана
30.09.2019. године објављена измена предметне конкурсне документације.
На основу увида уизмену конкурсне документације у предметном поступку јавне
набавке,уочили смо одређене недостатке на које у својству заинтересованог лица, указујемо
и истовремено Вам упућујемо захтев за додатним појашњењем.
Наиме, реч је о следећем:
У измени конкурсне документације, навели сте да се мења тачка 1.- „Припремно завршни
радови“, позиција 1.2, која гласи:„Откривање положаја постојећег водовода и кућних
прикључака на терену и геодетско праћење радова у току изградње цевовода. Катастарски
подаци о постојећем објекту не постоје. Положај водовода ће се утврдити на основу
постојећих шахтова у чворовима и шлицовања терена. Шлицовање се врши на сваких 50 м и
на местима где се очекује нека од инсталација. Дужина шлица је 2 м, по један метар са
сваке стране инсталације. Откривене инсталације се обележавају и штите на терену и
уносе у ситуацију у графичком прилогу. У случају да је одстојање водовода од неке
инсталације мање од 1 м, тражити мишљење пројектанта и власника инсталације за
поступање у конкретном случају. Нови водовод се мора поставити тачно на висини
наведеној на подужном профилу, датом у графичком прилогу, у ком смислу је предвиђено
геодетско праћење ископа рова, постављања слоја песка и постављања цевовода. Нивелета
цевовода ни у ком случају не сме бити заталасана. Комплетне радове на овој позицији врши
извођач у свему према правилима струке. Обрачун по м¹“.
Измена је извршена у количини, односно првобитна количина од 10.356,00 м¹ је
смањена, па након измене она износи 6.920,00 м¹.
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У опису позиције 1.2. у којој је смањена количина, наводи се „откривање положаја
постојећег водовода и кућних прикључака на терену...положај водовода ће се утврдити на
основу постојећих шахтова у чворовима и шлицовања терена. Шлицовање се врши на сваких
50 м и на местима где се очекује нека од инсталација“ и сл.
Број „постојећих шахтова у чворовима“ различит је на траси од 10.356,00 м¹ у односу на
смањену трасу од 6.920,00 м¹, „шлицовање“ које је неопходно урадити на сваких 50 мје исто
несумњиво различит број „шлицовања“ на првобитно дефинисану дужину трасе од 10.356,00
м¹ у односу на кориговану дужину трасе од6.920,00 м¹, као и неоспорну чињеницу да је
смањењем трасе потребно смањити и све остало наведено у предмеру.
У случају да количине наведене у свим позицијама предвиђене за дужину трасе од 10.356,00
м¹ остану непромењене и за смањену дужину трасе у износу од 6.920,00 м¹, понуђачи ће бити
приморани да понуде добра лошијег квалитета од захтеваног (за непостојећу дужину трасе –
3.436,00 м¹), што је у супротности са начелом ефикасности и економичности дефинисаним
чл. 9. ЗЈН.
На основу свега наведеног, указујемоНаручиоцу да је потребно урадити ревизију пројекта
којом би се смањиле количине свих позиција које се неће радити, јер самим смањењем трасе
за извођење предметних радова престаје и потреба за количинама наведеним у предмеру,а
које се односе на првобитну дужину трасе од 10.356,00 м¹, а не на новодефинисану дужину
трасе у износу од 6.920,00 м¹.
Молимо Наручиоца да да изврши измену и уреди предметну конкурсну документацију у
складу са чл. 61. став 1. ЗЈН, како би понуђачи могли сачинити прихватљиву понуду и да
продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда, у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН.

Одговор бр. 1:
Комисија за јавну набавку бр.ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско
Аранђелово наглашава да је измена конкурсне документације која је објављена дана
30.9.2019. године последица техничке грешке приликом израде конкурсне документације,
односно спецификације радова за предметну набавку, те даје појашњење исте:
Изменом конкурсне документације која је објављена дана 29.7.2019. године извршена је
ревизија пројекта и том приликом смањен број улица или делова улица у којима ће се
вршити санација водоводне мреже, што је за последицу имало и скраћење трасе, са
првобитне дужине трасе од 10.356,00 м¹, на новодефинисану дужину трасе од 6.920,00 м¹
(поглавље III – Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис тражених радова на страни
5/55 конкурсне документације), као и смањење свих других радова које је потребно извести,
односно количине добара које је потребно имплементирати, а сходно скраћењу трасе.
Том приликом, услед техничке грешке, позиција 1.2 у оквиру припремо-завршних радова
остала је непромењена и гласила на претходно дефинисану дужину трасе од 10.356,00 м¹
(поглавље VII – Образац структуре цене са упутством како да се попуни на страни 27/55
конкурсне документације), што је наредном изменом конкурсне документације која је
објављена дана 30.9.2019. године отклоњено, односно спецификација радова је уређена у
складу са ревизијом пројекта, те је извршена исправка дужине трасе на кориговану дужину
од 6.920,00 м¹. Све остале позиције у спецификацији радова остале су непромењене.
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Сходно свему наведеном, наручилац је предметну конкурсну документацију сачинио у
складу са чл. 61. став 1. ЗЈН.
Наведени одговор чини саставни део конкурсне документације бр.ЈН 1.3.5/2019 – Санација
водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово.

Комисија
м.п.
за јавну набавку
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