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: 18.01.2018. 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 17.01. и 18.01.2018. године примила 2 (два) захтева заинтересованих лица потенцијалних 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:
Да ли ћете извршити измену образаца предмер радова – техничке спецификације (стр. 4/75) и
обрасца IX (стр. 58/75) имајући у виду ваш одговор од 12.01.2018. године или да сами прецртамо и
упишемо исправне јединице мере у обрасце?
Одговор:
Комисија ће, сходно Одговору на питања од 12.01.2018. године, извршити измене наведених
образаца, у поглављу II – Врста, техничке карактеристике радова и др., као и у поглављу IX, одељак
IX. 1. - Образац понуде и структуре цене.
Питање бр. 2:
Да ли се у моделу уговора, у члану 2. став 1. мисли на члан 1. а не на члан 3?
Одговор:
Увидом у Модел уговора, Комисија констатује да су тачни наводи заинтересованог потенцијалног
понуђача, тј. у члану 2. став 1. Модела уговора се мисли на члан 1. а не на члан 3. како је наведено.
С обзиром на то да је у овом делу Конкурсне документације, техничком грешком уместо „у члану 1.“
уписано „у члану 3,“ Комисија Наручиоца 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 члана
2. став 1., тако што ће уписани податак „у члану 3,“ изменити на „у члану 1.“.
Питање бр. 3:
Да ли се у члану 11. модела уговора мисли на грађевински дневник, а не на грађевинску књигу
пошто се у грађевинском дневнику евидентирају све околности у току извођења радова? Такође, на
стр. 18/75 у делу који се односи на рок извођења и гарантни рок наведено је исто.
Одговор:
Увидом у Конкурсну документацију, Комисија констатује да су тачни наводи заинтересованог
потенцијалног понуђача, тј. да на стр. 18/75, у тачци 4. Рок извођења радова и гарантни рок, као и у
члану 11. Модела уговора стоји да се рок извођења радова „може продужити за исти број дана
колико су такви временски услови и трајали, односно онолико дана колико је то наведено у
грађевинској књизи, овереној од стране стручног надзорног органа“.

С обзиром на наведено, у овом делу Конкурсне документације, на стр. 18/75 и у члану 11. Модела
уговора, Комисија Наручиоца 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 уписани податак о називу документа
„грађевинска књига“ изменити на „грађевински дневник“.
Питање бр. 4:
На страни 23 конкурсне документације у оквиру додатних услова, тачка 1 ФИНАНСИЈСКИ
КАПАЦИТЕТ, Захтева се да понуђач није имао блокаде текућих рачуна 12 месеци од дана
објављивања позива, рачунајући и дан позива.
У Начину доказивања датог услова стоји да треба доставити потврду НБС да понуђач у претходних
шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда, укључујући и дан позива није био
неликвидан.
Молим Вас да јасно дефинишете период за који се тражи потврда НБС да понуђач није био
неликвидан, и да сходно томе измените конкурсну документацију и продужите рок за достављање
понуда према члану 63. Став 5 ЗЈН.
Одговор:
Увидом у Конкурсну документацију, Комисија констатује да су тачни наводи заинтересованог
потенцијалног понуђача, да је Наручилац поставио услов у погледу финансијског капацитета „да у
претходних 12 месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива)
није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета“,
који ће понуђач доказати достављањем „Потврде НБС да понуђач у претходних шест месеци од дана
објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није био неликвидан“.
С обзиром на то да је у овом делу Конкурсне документације, техничком грешком унето да
испуњеност постављеног услова у погледу финансијског капацитета, понуђач доказује достављањем
„Потврде НБС да понуђач у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање
понуда (рачунајући и дан позива) није био неликвидан“, Комисија Наручиоца 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 начина доказивања наведеног услова, тако што ће израз „...у претходних
шест месеци“ изменити на „...у претходних дванаест месеци“.
Питање бр. 5:
На страни 53 конкурсне документације у одељку 14. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У
ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА
ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА, није наведена маил адреса на
коју се може обратити понуђач са захтевом за додатне информације и појашњења.
Молим Вас да конкурсну документацију измените и наведете маил адресу за достављање захтева за
додатне информације и појашњења и да сходно томе продужите рок за достављање понуда према
члану 63. Став 5 ЗЈН.
Одговор:
Комисија Наручиоца сматра да су наводи заинтересованог лица – потенцијалног понуђача
неосновани, јер је на страни 3/75 предметне Конкурсне документације, под тачком 7. наведено лице
за контакт: Ружица Милосављев, e-mail: ruzica.milosavljev@novibecej.rs.
Осим на страни 3/75 предметне Конкурсне документације, лице за контакт је наведено и у Позиву за
подношење понуда.
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

