РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за буџет и финансије
Служба за јавне набавке
Број: 404-44/2017-II-5
Дана: 07. 07. 2017. године
Сремски Карловци
На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12,
14/2015 и 68/2015), Комисија даје
Одговор заинтересованим лицима
на питање у вези са јавном набавком
РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА-ФАЗА 1, ФАЗА 2,
ФАЗА 3 И ЕЛЕКРО РАДОВИ УНУТАР ЦРПНЕ СТАНИЦЕ
Редни број ЈН ОП IV-1-3-3
Дана, 04. 07. 2017. године, запримљенa су питања/захтеви за додатним
информацијама у предметном поступку јавне набавке, који гласи:
Захтев број 1:
Питања поводом ЈН ОП IV-1-3-3:
Захтев број 1
Питање 1:
На стр. 17 тендерске документације у оквиру техничког капацитета захтева се између
осталог „Асфалтна база удаљености до 50 км од локације ком 1“.
Посматрајући предмер радова видимо да се асфалтна мешавина појављује искључиво у
позицијама:
6.6 Израда коловозне конструкције преко рова у количини од 900 ком (стр. 82) и
6.4 Израда коловозне конструкције преко рова у количини од 302.54 ком (стр. 95)

при чему наведене позиције обухватају рад на враћању саобраћајних површина у
првобитно стање. Водећи се предпоставком да је постојећа коловозна конструкција
дебљине BNS=6 cm и AB=4 cm, што је укупно 10 cm асфалтног слоја, долазимо до следеће
рачунице:
(900+302.54 m2) x 0.1 m (асфалтног слоја) x 2.5 т/m3 (запреминска маса асфалта) = 300.63
т асфалтне мешавине потребне за враћање раскопане саобраћајне површине у првобитно
стање.
Указујемо наручиоцу да на захтеваној удаљености постоји свега неколико асфалтних база,
што аутоматски смањује број потенцијалних понуђача. Са друге стране, водећи се
досадашњим искуством наше фирме чија је примарна делатност рад на цевоводима, нисмо
имали никакав проблем да овакве и сличне количине асфалта купимо од фирми које
производе исти и да их сами квалитетно и у складу са правили струке уградимо.
Узимајући у обзир премет јавне набавке, а то су свакако радови на реконструкцији
канализације, као и електро радови, а не радови на изградњи или реконструкцији
саобраћајница, молимо наручиоца да поступајући у складу са чл.10 и чл. 12 Закона о
јавним набавкама, а у циљу обезбеђивања што је могуће веће конкуренције међу
потенцијалним понуђачима изврши измену конкурсне документације тако што ће из
захтеваног техничког капацитета избрисати асфалтну базу удаљенсоти до 50 км од
локације.
Одговор 1:
Захтев да понуђач има у власништву, закупу или лизингу асфалтну базу удаљену до 50 км
од локације извођења радова - ОСТАЈЕ. Због благовремене уградње вруће асфалтне масе,
битно је да асфалтна база буде на удаљености до 50 км. Власништво, закуп или лизинг
асфалтне безе, гарантује инвеститору да ће извођач радова извести асфалтерске радове
радове веома брзо и раскопану површину саобраћајнице благовремено привести намени.
Питање број 2:
Такође молимо наручиоца да изврши измену конкурсне документације у делу који се
односи на јединицу мере горе наведених позиција, обзиром да се исте обрачунавају по m2,
а не по ком.
Одговор број 2:
Јединица мере за израду коловозне конструкције је м2 а не комад. Примедба је потпуно
ОПРАВДАНА. Грешку је направио ненамерно пројектант код израде предмера радова.
Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације у том делу.

Захтев број 2:
Питање број 1:
На стр. 19 у оквиру финансијског капацитета као докази захтевају се:
•

Потврда НБС о броју дана неликвидности

• Извештај о бонитету или биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за
претходне три обралунске године (2014. 2015. и 2016.)
Питање: Имајући у виду да је законски рок за предају завршног рачуна за 2016. годину
30.06.2017. да ли ће понуђач испунити горе наведени услов уколико приложи образац
БОН-ЈН који обухвата период 2013-2015 годину са мишљењем овлашћеног ревизора, а за
2016 годину приложи завршни рачун за статистичке потребе (Биланс стања и Биланс
успеха за 2016. годину, за које још увек немамо мишљење овлашћеног ревизора)?
Одговор број 1:
Примедба везана за за Извештај о бонитету или билансу стања и успеха са мишљењем
овлашћеног ревизора ЗА 2016.ГОДИНУ - ЈЕ ОПРАВДАНА. За 2016.годину довољно је
доставити документацију која вам је доступна а то је: завршни рачун и доказ да сте га
предали надлежним институцијама.
КОМИСИЈА ЗА ЈН
ЈН ОП IV-1-3-3

