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НОВИ БЕЧЕЈ
Нарицилац је дана 20.06.2019. примио захтев за појашњењем конкурсне документације
Радови- Набавка радова Доградња главне пумпне станице и потисног вода насеља Ново
Милошево ЈН број IV 04-404-3/4-2019
Питање број 1
Поштовани,
молимо Наручиоца да изврши измену конкурсне документације и да испоштује тиме Закон о
јавним набавкама, тачније да у делу предмер и предрачун- IV. Монтажни радови позиција 3. и V.
Остали радови позиције 2. и 5. :
„Nabavka, transport i montaža automatske rešetke HUBER RoK4, 300/6 sledećih karak-tersitika:
kapacitet 46 l/s, prečnik ulaznog bubnja 300 mm, svetli otvor sita 6 mm, ukupna dužina 6 m, ugradnja
vertikalna, kota izbacivanja otpadanog materijala 1,5 m iznad ploče šahta, snaga motora 0,75 kW,
priključak 2x380 V, stepen zaštite IP65. Uz automatsku rešetku se isporučuje upravljačku orman IP 65,
dim. 700x500x250, sa svim elementima za upravljanje i automatski rad. Sito se montira se u postojeći
šaht prema uputstvima proizvođača. U kopmletu sa vertikalnim sitom se isporučuje i sledeća oprema:
donji vertikalni nosač, dva bočna nosača, kosi žljeb, štapni elektro grejač nadzemnog dela - zaštita do -15,
oprema za automatsko pranje plašta, sa regulacijom preko elektromagnetnog ventila, termička zaštita sa
elektrogrejačem razvoda vode na opremi. Kompletna oprema izrađena od inox materijala AISI 304L,
fabrički bajcovana. Obračun po komadu ugrađene rešetke za sav rad, opremu i materijal.“
„Puštanje u rad rešetke Huber Rotomat Ro9 i obuka osoblja.“
„Priključenje Huber rešetke na postojeći elektro razvodni orman Glavne pumpne stanice. Obračun po
komadu priključka.“
на странама 5/40 i 6/40 убаци и речи „или еквивалентне“.
Напомињено Наручиоцу да је у обавези да у поступку јавне набавке испоштује
„Načelo obezbeđivanja konkurencije
Član 10
Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.

Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje
u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih
uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.“
i
Načelo jednakosti ponuđača
Član 12
Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima.
Naručilac ne može da određuje uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili ličnu diskriminaciju
među ponuđačima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponuđač. ,
јер ће у супротном потенцијални понуђач бити принуђен да поднесе Захтев за зашзити права понуђача,
чији основ ће бити то да Наручилац врши фаворизацију понуђача „HUBER“ чиме врши повреду претходно
наведених чланова Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОР 1:
Projektom Dogradnje glavne pumpne stanice i potisnog voda je kao jedna od pozicija radova predviđena
nabavka, ugradnja i puštanje u rad automatske rešetke proizvođača HUBER tip RoK3, 300/6 sa
definisanim tehničkom karekteristikama, dimenzijama, kvalitetom materijala od koga je izrađena i
potrebnom automatikom i zaštitama (detaljan opis je dat u predmeru radova).
Projektant se opredelio za ovaj tip rešetke na osnovu sledećeg:
-

uslovi ugradnje i rada uređaja na postojećem objektu
potrebne tehničke karakteristike
dokazana efikasnost i pouzdanost u radu (poztivni primeri dugogodišnjeg rada ovih uređaja)
kvalitet izrade uređaja i kvalitet materijala i delova od kojih je izrađena

Ukoliko se nudi uređaj drugog proizvođača, neophodno je priložiti adekvatne dokaze da je ponuđeni
uređaj ekvivalentan projektovanom po svim tehničko tehnološkim parametrima, kao i reference, odnosno
potvrdu od najmanje tri korisnika da uređaj radi pouzdano i efikasno najmanje 5 godina.
Одговор на питање и појашњење конкурсне документације биће објављена на сајту
наручиоца и на Порталу јавних набавки.
Наручилац ће продужавати рок за подношење понуда са 27.06. на 28.06.2019. годину.
У Новом Бечеју
Дана 24.06.2019.
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