
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: IV 04-404-23/2019
Дана: 24.06.2019. године

Н О В И Б Е Ч Е Ј

Нарицилац је дана 20.06.2019. примио захтев за појашњењем конкурсне документације
Набавка радова Уређење атарских путева и отресишта ЈН број IV 04-404-23/2019

Питање 1:

molimo vas da nam pružite dodatne informacije u postupku javne nabavke broj IV 04-404-23/2019 Uređenje
atarskih puteva i otresišta.

1. Naručilac je na str. 7-8 konkursne dokumentacije definisao način dokazivanja dodatnog uslova tehničkog
kapaciteta koji između ostalog glasi:
„- За опрему која се не региструје потрено је доставити:
а) рачун или уговор о куповини;
б) доказ о закупу - фотокопија уговора о закупу;
в) доказ о лизингу - фотокопија уговора о лизингу.

Pitanje: Da li će ponuđač ispuniti dodatni uslov tehničkog kapaciteta ukoliko za opremu koja se ne
registruje, a koju ponuđač poseduje u svom vlasništvu dostavi popisnu listu na kojoj će biti obeležena
zahtevana oprema?

ОДГОВОР 1:
Понуђач неће испунити додатни услов пописном листом. Наручилац остаје при
захтеваним доказима за поменуту опрему.

Питање 2:
2. Naručilac je na str. 8 konkursne dokumentacije u okviru tehničkog kapaciteta između ostalog definisao:

„-опрема за геодетско снимање“
dokaz:
„- за опрему за геодетско снимање доставити извештаје о еталонирању и уговор о закупу опреме.

Такође доставити пописну листу Закуподавца на којој се види да је тражена опрема у власништву
Закуподавца (пописна листа закључно са 31.12.2018.)“

Pitanje 2.1: Molimo naručioca da precizno definiše šta podrazumeva pod opremom za geodetsko
snimanje?
Pitanje 2.2: Molimo naručioca da nam potvrdi da je za opremu za geodetsko snimanje, u slučaju da je
ponuđač poseduje u vlasništvu, pored Izveštaja o etaloniranju dovoljno dostaviti popisnu listu osnovnih
sredstava na kojoj će predmetna oprema biti obeležena.

Одговор 2:
Наручилац ће одустати од опреме за геодетско снимање као додатног услова, те самим
тим и начин доказивања и садржина такве опреме није од значаја.

Питање 3:



3. Naručilac je na str. 8 konkursne dokumentacije u okviru tehničkog kapaciteta između ostalog definisao:
„- 1 дробилица за млевење камена“

Napomena: Ukazujemo Naručiocu da bez opravdanih razloga zahteva od ponuđača da raspolaže gore
navedenom mehanizacijom. U predmeru i predračunu radova, Naručilac je definisao poziciju koja glasi:

3.01 Izrada nosivog sloja mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala 0/31,5 mm, d=25,00 cm.
Obračun po m³. Zahtevana količina: 1.496,25 m3.

Navedenom pozicijom Naručilac je predvideo sve aktivnosti potrebne za realizaciju iste: nabavku,
transport i izradu (ugradnja) kamenog materijala koju ponuđač može nabaviti (kupiti) od svojih
dobavljača, stoga ne vidimo objektivnu opravdanost da se od ponuđača zahteva drobilica za mlevenje
kamena.
Molimo Naručioca da izvrši izmenu konkursne dokumentacije, tako što će iz iste izbrisati gore navedeni
uslov i isti prilagodi svojim realnim i stvarnim potrebama.

Одговор 3:
Наручилац остаје при траженом додатном услову.

Питање 4:
4. Naručilac je na str. 8 konkursne dokumentacije u okviru tehničkog kapaciteta između ostalog definisao:

„- 1 цистерна/гориво“
“

Napomena: Ukazujemo Naručiocu da bez opravdanih razloga zahteva od ponuđača da raspolaže gore
navedenom mehanizacijom koja nije neophodna za izvođenje radova koji su predmet javne nabavke.

Molimo Naručioca da izvrši izmenu konkursne dokumentacije, tako što će iz iste izbrisati gore navedeni
uslov i isti prilagodi svojim realnim i stvarnim potrebama.

Одговор 4:
Наручилац остаје при траженом додатном услову.

Питање 5:

1. Naručilac je na str. 8 konkursne dokumentacije u okviru tehničkog kapaciteta između ostalog definisao:
„- 2 утоваривача, запремина кашике 3,50 м3“

Pitanje: Da li će ponuđač ispuniti gore navedeni uslov ukoliko raspolaže sa 2 utovarivača, zapremine
kašike min 3,0 m3?

Одговор 5:
Понуђач ће испунити додатни услов уколико докаже да распоилаже са 2 утоваривача,
запремине кашине 3.0 м3.

Одговор на питање и појашњење конкурсне документације биће објављена на сајту
наручиоца и на Порталу јавних набавки.

У Новом Бечеју
Дана 24.06.2019. Комисија


