РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-79/2018-II-7
Дана: 16. 11. 2018.
Сремски Карловци
На основу члана 63, став 2. и 5. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија даје
Одговор заинтересованим
лицима на питање у вези са
јавном набавком радова
САНАЦИЈА ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У СРЕМСКИМ
КАРЛОВЦИМА
редни број ЈН ОП IV-1-3-11

Дана, 13. 11. 2018. године, запримљен je питањe/захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације у предметном поступку
јавне набавке, који гласи:
Захтев број 1:
Питање /појашњење број 1:
I Недостатак у вези са одређивањем додатног услова за учешhе у поступку
јавне набавке у погледу пословног капацитета.
Услов пословног капацитета мора да буде у логичкој вези са предметом јавне набавке, који
чине радне операције садржане у предмеру радова (техничкој спецификацији) као саставном
делу Конкурсне документације, односно у вези са радовима на замени и реконструкцији
водоводних елемената - вентила. Радови на обнови водоводне мреже са оэнаком 45232151 из
Општег речника набавки, који су наведени у одељку II конкурсне документације- Подаци
опредмету јавне набавке, као и радови на „реконструкцији или санацији водоводне мреже“,
како је наведено на страни 9. под б) Пословни капацитет обухватају, поред радова на
замени и реконструкцији водоводних елемената, и многе друге радове као што су радови на
ископу, одвозу, насипању песка и туцаника, уклањању шибља, грмља, асфалтирању,
постављању привремених водова...
Захтев наручиоца да се пословни капацитет доказује уговорима и потврдама
претходних наручилаца о извођењу радова на реконструкцији и санацији водоводне
мреже,без прецизирања о којим радовима је реч, у потпуности обесмишљава услов
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у погледу пословног капацитета, будући да омогућава понуђачима да пословну
оспособљеност за извођење одређене специфичне врсте радова који су предмет јавне
набавке(радови на замени водоводних вентила) доказују исправама о извођењу
радова који по техничној спецификацији нису, чак ни делимично, предмет јавне
набавке.
Имајући у виду изузетан значај предвиђања услова у погледу пословног капацитета за
извођљње предметних радова (оспособљеност да се радови изведу брзо и квалитетно посебно имајући у виду чињеницу да се радови изводе за време привремене обуставе
испоруке воде потрошачима — те да је неопходно у најкраћем могућем року извести радове и
успоставити поновно снабдевање потрошача пијаћом водом), сматрамо да је неопходно да
понуђачи докажу пуну оспособљеност за квалитетно и благовремено (у уговореном року)
извођење радова на замени/реконструкцији водоводних вентила.
Такође, сматрамо да је у циљу пуне примене начела конкуренције, односно учешћа што вeћer броја
понуђача у поступку јавне набавке, потребно прихватити као референтне радове радове изведене
у хидро-машинским објектима и шахтама уличних водова, будући да је реч о истоврсним радовима,
као и да је потребно продужити период за извођење радова код претходних наручилаца са последње
2 на последње 3 године.
Предлажемо наручиоцу да измени текст Конкурсне документације у делу који се односи на
тражени услов пословног капацитета, тако да гласи: „Понуђач је у обавези да поседује
референце да је у последње 3 године, рачунајући од дана објављивања позива, извршио
радове на монтажи/замени/реконструкцији дотрајале запорне арматуре (вентила) у
хидро-машинским објектима или шахтама уличних водова мииимапне вредности од
30.000.000 динара са ПДВ-ом.“

Одговор :
Наручилац се приликом дефинисања додатних услова пре свега водиоНачелима јавних
набавки и то начелом обезбеђивања конкуренције члан 10. Закона о јавним набавкама и начелом
једнакости понуђача члан 12. Закона о јавним набавкама, због чега је дефинисао додатни услов
у погледу пословног капацитета који је у логичној вези са набавком, а који се односи на то да
понуђач поседује референце да је извршио радове на реконструкцији или санацији
водоводне мреже, што обухвата и радове на монтажи/замени/реконструкцији дотрајале
запорне арматуре (вентила) у хидро-машинским објектима или шахтама уличних
водова.Такође:
1. Радови на реконструкцији или санацији водоводне мреже су у складу са називом и ознаком из
општег речника набвке „Радови на обнови водоводне мреже“
2. Овако дефинисани услов пословног капацитета је у складу и са Законом о планирању и
изградњи.
Из свега горе наведеног, Наручилац остаје при додатним условима у погледу пословног
капацитета наведених у Пречишћеном тексту Конкурсне документације за јавну набавку:
САНАЦИЈА ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, редни
број ЈН ОП IV-1-3-11.
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Питање /појашњење број 2:
II Погрешно навођење назива и ознаке јавне набавке.
1. Указујемо наручиоцу на погрешно навођење назива и ознаке јавне набавке у делу
Конкурсне документације који се односи на додатне информације или појашњења
у вези са припремање понуде: Уместо назива и ознаке предметне јавне набавке на
страни 52 под тачком 13. Конкурсне документације наведени су:
..РАДОВИ НА
КАНАЛИЗАЦИЈИ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА— фаза1, фаза 2, фаза 3 и електро
радови унутар црпне станице, JH ОП IV-1-3-3“
2. На страни 54 Конкурсне документације, у делу који се односи на поступак у вези
са подношењем захтева за заштиту права, у садржају потврде о извршеној уплати
таксе под тачком 7. уместо назива и ознаке предметне набавке наведени су подаци о
јавној набавци: „РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА—
фазаl, фаза 2, фаза 3 и електро радови унутар црпне станице, JH ОП lV-1-3-3“

Одговор :
Наручилац ће у складу са Вашом сугестијом извршити измене и допуне Конкурсне

документације и исте ће бити објављене на Порталу јавних набавки, као и на сајту
Наручиоца. Такође, Наручилаћ ће померити рок за подношење понуда са 19. 11.2018.
године до 09:30h на 26.11.2018. године до 09:30h.

КОМИСИЈА ЗА
ЈН ОП IV-1-3-11
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