РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Одсек за финансије и привреду
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број: IV 04-404-34/2017
Датум: 12.01.2018. год.
НОВИ БЕЧЕЈ
Жарка Зрењанина бр. 8.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи
секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“,
ЈН број IV 04-404-34/2017
Комисија Наручиоца образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова на
изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04404-34/2017, је дана 11.01.2018. године примила захтев заинтересованог лица - потенцијалног
понуђача за додатним информацијама или појашњењима предметне Конкурсне документације питањима, те у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, и даје одговоре на
постављена питања:
Питање бр. 1 :
Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања везано за јавну набавку број IV 04-404-34/2017 Изградња секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју “Шушањски слив” :
Питање бр. 1:
1. У оквиру Предмера радова под позицијом Разупирање страница рова, код свих улица наводите да
се обрачун врши по м 2 док је јединица мере грешком остала м3 . Молим вас да извршите исправку.
Одговор:
Увидом у Конкурсну документацију, Комисија констатује да су тачни наводи заинтересованог
потенцијалног понуђача, тј. да су на позицијама под ред. бр. 8. - Разупирање страница рова, код
Предмера радова свих улица, у рубрици „Опис позиције“ унет податак да се обрачун врши по „м2“,
док у рубрици „Јединица мере“ за исту позицију стоји м3. С обзиром на то да је у овом делу
Конкурсне документације, техничком грешком у рубрици „Јединица мере“ уместо м2 уписан м3,
Наручилац ће, сходно одредбама чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у том смислу и извршити измену наведених позиција у поглављу II –
Врста, техничке карактеристике радова и др., као и у поглављу IX, одељак IX. 1. - Образац понуде и
структуре цене, тако што ће се на позицијама под ред. бр. 8. у Предмерима радова за све улице у
рубрици „Јединица мере“ уписани податак „м3“ изменити на „м2“.
Питање бр. 2:
2. У оквиру Предмера радова под позицијом Рушења и довођења у првобитно стање саобраћајних
површина, код свих улица наводите да се обрачун врши по м 2 док је јединица мере грешком остала
м1 . Молим вас да извршите исправку.
Одговор:
Увидом у Конкурсну документацију, Комисија констатује да су тачни наводи заинтересованог
потенцијалног понуђача, тј. да су на позицијама под ред. бр. 3. – Пресецање, рушење, превоз шута,
као и довођење у првобитно стање...., код Предмера радова свих улица, у рубрици „Опис позиције“

унет податак да се обрачун врши по„м2“, док у рубрици „Јединица мере“ за исту позицију стоји
„м1“.
С обзиром на то да је у овом делу Конкурсне документације, техничком грешком у рубрици
„Јединица мере“ уместо м2 уписан м1, Наручилац ће, сходно одредбама чл. 63. став 1. Закона о
јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у том смислу и извршити
измену наведених позиција у поглављу II – Врста, техничке карактеристике радова и др., као и у
поглављу IX, одељак IX. 1. - Образац понуде и структуре цене, тако што ће се на позицијама под
ред. бр. 3. у Предмерима радова за све улице у рубрици „Јединица мере“ уписани податак „м1“
изменити на „м2“.
Питање бр. 3:
У оквиру Предмера радова под позицијом Планирања дна рова, код свих улица наводите да се
обрачун врши по м1. Када дужину трасе канализације по улицама помножимо са 1.2 добијемо
наведене количине, али су оне у м2. Да ли је у питању грешка у јединици мере?
Одговор:
Увидом у Конкурсну документацију, Комисија констатује да су тачни наводи заинтересованог
потенцијалног понуђача, тј. да су на позицијама под ред. бр. 5. – Планирања дна рова са тачношћу +/1,0 sm, код Предмера радова свих улица, у рубрици „Опис позиције“ унет податак да се обрачун
врши по „м1“, као и у рубрици „Јединица мере“, где за исту позицију такође стоји м1. С обзиром на
то да је у овом делу Конкурсне документације, техничком грешком у рубрикама „Опис позиције“ и
„Јединица мере“ уместо м2 уписан м1, Наручилац ће, сходно одредбама чл. 63. став 1. Закона о
јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у том смислу и извршити
измену наведених позиција у поглављу II – Врста, техничке карактеристике радова и др., као и у
поглављу IX, одељак IX. 1. - Образац понуде и структуре цене, тако што ће се на позицијама под
ред. бр. 5. у Предмерима радова за све улице у рубрикама „Опис позиције“ и „Јединица мере“
уписани податак „м1“ изменити на „м2“.
Питање бр. 4:
У оквиру Пословног капацитета наводите да понуђач треба да поседује сертификате ISO 9001: 2008,
ISO 14001 i ISO OHSAS 18001:2007. Да ли ће те прихватити следеће важеће сертификате ISO 9001:
2008, ISO 14001: 2005, ISO OHSAS 18001: 2008 ?
Одговор:
Уколико понуђач испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке радова у
погледу пословног капацитета, за доказ о поседовању међународно акредитованих сертификата за
квалитет достави доказе о поседовању важећих сертификата за квалитет ISO 9001: 2008, ISO 14001:
2005, ISO OHSAS 18001: 2008, Комисија Наручиоца ће исте уважити.
Питање бр. 5:
У оквиру Кадровског капацитета захтевате да понуђач у тренутку подношења понуде има запослено
или на други начин ангажовано два водоинсталатера, како предмет јавне набавке није изградња
водоводне мреже молимо вас да ускладите овај захтев.
Одговор:
Комисија Наручиоца остаје при постављеном захтеву у погледу кадровског капацитета, да понуђач у
тренутку подношења понуде има запослено или на други начин ангажовано два водоинсталатера.
Наведена питања и одговоре у вези са припремањем понуда за јавну набавку радова на изградњи
секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-40434/2017, Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити на Порталу ЈН и
интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
образована решењем
број IV 04-404-34/2017

