Наручилац: Општина Бечеј
Адреса: Трг ослобођења 2, Бечеј
Бр. ЈН: 20/15
Датум: 14.12.2015. године

У складу са чланом 63. ЗЈН наручилац доставља одговор на питање заинтересованог лица за јавну
набавку велике вредности радова на реконструкцији пешачког платоа на Тргу ослобођења у Бечеју јн
20/15.
Питање:
Поново оспоравамо наведени услов у коме Наручилац захтева да је понуђач изводио радове искључиво
на поплочавању пешачких саобраћајница, паркинга, колских улаза у вредности од најмање
200.000.000,00 динара. Имајући у виду ваш одговор да је наведени услов постављен у складу са
троструком вредношћу процењене вредности јавне набавке и ставовоима Републичке комисије за
заштиту права, упозоравамо вас да се процењена вредност јавне набавке односи на све радове
предвиђене предмером, а то су грађевински радови, одводњавање, наводњавање, озелењавање,
осветљење, фонтане, топловод,измештање споменика, те да захтевани услов од 200.000.000,00 динара
без ПДВ-а искључиво на поплочавнању саобраћајница, паркинга, колских улаза није усклађен са
троструким обимом планираног посла посматрајући премдер радова, тим пре што су предмером
предвиђени и радови на асфалтирању у оквиру грађевинских радова, а што сте ви према постављеном
услову за пословни капацитет искључили захтевајући да је понуђач изводио радове искључиво на
поплочавању. Молимо Наручиоца да изврши измену тендерске документације тако што ће или смањити
постављен захтев од 200.000.000,00 динара на поплочавању или што ће у захтеваном износу од
200.000.000,00 динара омогућити да буду уврштени радови на изградњи, реконструкцији, партерном
уређењу саобраћајница, паркинга, колских улаза, као што је и превиђено предмером јавне набавке, у
противном ћемо поднети захтев за заштиту права.
Одговор:
Извршиће се измена траженог пословног капацитета који се односи на изведене радове у претходних пет
година (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014) на поплочавању пешачких саобраћајница, паркинга, колских
улаза, тако да ће износити 150.000.000,00 динара. По пројекту вредност радова на поплочавању износи
око 70.000.000,00 динара.
Питање:
Поново оспоравамо постављени услов за неопходан технички капацитет у коме захтевате асфалтну базу
капацитета 150 т/х на удаљености до 70 км од центра Бечеја, сматрамо да је постављени услов у погледу
капацитета предимензионисан, имајући у виду да се асфалтира 2420+543 м2 што износи близу 283 т
асфалта те да је за производњу истог потребно 1.88 сати асфалтном базом капацитета 150 т/х. Такође
напомињемо да квалитет асфалта не зависи како од капацитета саме базе, тако ни од захтеване
километраже већ искључиво од температуре асфалта приликом уграђивања, што се може постићи
транспортом асфалта адекватним срдствима за одржавање температуре асфалта.
Како је Наручилац у конкретном случају, сачинио конкурсну документацију на начин који представља
повреду одредби члана 9. став 1. и члана 44. став 6. ЗЈН, што за последицу има да предметни поступак
јавне набавке не може бити спроведен за све понуђаче на равноправан начин, једини начин да се
утврђене повреде закона отклоне је да наручилац правилно изради конкурсну документацију тако да у
свему буде у складу са одредбама важећег ЗЈН и подзаконских аката, а посебно при одређивању услова
за учествовање у поступку јавне набавке, техничких спецификација, критеријума за избор најповољније
понуде и методологије оцењивања за све предвиђене елементе критеријума, при чему је дужан да води
рачуна да начином на који ће иста бити опредељена не буде ограничена конкуренција међу понуђачима.

Указујемо наручиоцу да се слажемо да понуђач треба да има на располагању асфалтну базу која има
употребну дозволу у складу са Законом о планирању и изградњи, као и да уредно плаћа и измирује све
дажбине и порезе у складу са Законима РС, наша сугестија се односи на постављени услов у погледу
захтеваног капацитета што сматрамо да није у логичкој вези са предметом јавне набавке а на основу
свега претходно изнетог.
У претходном одговору од 08.12.2015. навели сте да према претходном истраживању Наручиоца постоје
више асфалтних база које задовољавају тражене услове те да из тог разлога остајете при првобитно
постављеном услову. Посматрајући постављене услове у поступку предметне јавне набавке напомињемо
да се као додатни услов захтева потврда НБС о броју дана неликвидности у претходне две године који
мора испунити сваки понуђач односно члан групе, а што у овом случају свакако искључује већину фирми
које потенцијално могу испунити наведени услов.
На стр. 20 тендерске документације нејасно је постављен доле наведени услов:
„ Да понуђач није био неликвидан претходних 2 године (2013-2014) дана од дана објаве позива на
порталу за јавне набавке који у случају заједничке понуде мора испунити сваки од учесника заједничке
понуде.“
Одговор:
Наручилац остаје при одговору који је упутио 08.12.2015. године.
Што се тиче додатног услова који се односи на број дана неликвидности, могуће је исти испунити
кумулативно. Односно уколико понуду подноси група понуђача наведени услов заједно испуњавају.
Питање: Обзиром да је Позив за достављање понуда објављен 30.11.2015. да ли захтевани период од две
године обухвата 30.11.2015 - 30.11.2013.?
Одговор:
Захтевани период од две године је тај који сте навели.
Питање:
На стр. 21-22 тендерске документације нејасно је постављен доле наведени услов:
„3.- да располажу довољним техничким капацитетом и то:
Да понуђач има у власништву најмање:
1. комбинована машина, ком 3
2. багер, ком 2
3. камион кипер носивости преко 10т, ком 4
4. камион кипер носивости до 10т, ком 3
5. компактор, ком 1

6. финишер за асфалт, ком 1
7. самоходни ваљак за асфалт гума гума преко тежине минимум10 т, ком 1
8. комбиновани ваљак за асфалт тежине минимум 6 т, ком 1
9. покретни путарски компресор, 2 ком
10. самоходну машину за стругање асфалта, ком 1
11. хидраулични чекић, ком 1
12. грејдер, ком 1
13. вибро плоча, ком 2
14. машина за премотавање цеви, ком 1
15.преса за исправљање крајева цеви, ком 1
16. асфалтна база, капацитета минималано 150 т/час, на удаљености до 70 км од центра Бечеја, ком 1
17. дизалица са платформом или корпом за рад на висини од минимално 14м“
Оспоравамо наведене услове у делу што се за технички капацитет захтева власништво на захтеваном
добру, основано се указује да понуђачи који предметно добро користе по другом основу а не само као
његови власници (већ поменути уређај имају у закупу или лизингу) могу подједнако квалитетно да
реализују предмет ове јавне набавке као и они понуђачи који наведено добро имају у власништву.
Одговор:
Могуће је да потенцијални понуђач поседује наведену опрему по основу Уговора о закупу или лизингу.
Питање:
Да ли ће Понуђач испунити услов пословног капацитета достављањем доказа за референтне послове за
које је издата окончана ситуација током 2015. године, а пре објаве позива за достављање понуда?
Одговор:
Потенцијални понуђач ће у наведеном случају испунити тражени услов у погледу пословног капацитета.
Комисија за јавне набавке

