
Наручилац: Општина Бечеј
Адреса: Трг ослобођења 2, Бечеј
Бр. ЈН: 44/17
Датум: 01.02.2018. године

У складу са чланом 63. ЗЈН наручилац  објављује одговор на питања заинтересованог лица за
набавку услуге израде пројектно техничке документације за одржавање и изградњу путева у
улицама у општини Бечеј број 44/17:

Питање:
Зашто вам је  додатни услов да је,  цитирамо Понуђач у претходној  години 2017, закључио и
реализовао  уговоре  који  се  односи  на  инжењерске  услуге  израде  пројектно-техничке
документације за реконструкцију инсталација јавне расвете за објект преко 4.000 светиљки са
светиљкама са ЛЕД изворима светла у складу са законом о Планирању и изградњи, када се ради
о пројектној документацији за јавну расвету? Дакле, објасните логичку везу између предмета
јавне набавке и додатног услова који сте одредили, јер овако смањујете конкуренцију у поступку
чиме утичете и на то да се понуђачи не боре за нижу понуђену цену.

Одговор:
Препоставка  да  на  територији  Општине  Бечеј  је  оквирно  око  4.000  светиљки  за  улично
осветљење тј јавни расвету. У току је израда елебората која није завршена али прелиминарни
резултати упућују на тај број светиљки. Услов је дефинисан како би се обезбедило да извоодјење
пројектовања обавља компанија која има довољно знања И ресурса да обави тако један обиман И
технички захтеван посао квалитетно И у складу са кратким дефинисаним роковима.

Питање:
Следеће:  шта под овим подразумевате,  цитирамо - Да је  Понуђач у претходној години 2017,
закључио и реализовао уговор - један уговор у вредности од минимално 6.500.000 динара без
ПДВ-а,  а  односи  се  на  посао  изградње  саобраћајнице  са  свом  пратећом  инфраструктуром:
пешачка стаза, бициклистичка стаза, јавна расвета, кабловска канализација за ПТТ и НН мрежу,
одводњавање,  саобраћајна  сигнализација.  Дакле,  питање  је,  да  ли  овде  мислите  на  то  да  је
понуђач  радио  поменуте  радове  или  израдио  пројектно  –  техничку  документацију?  Овако
написано збуњујете понуђаче, те захтевамо да прецизирате услов, с тим да не можете захтевати
капацитет  понуђача  за  радове  уколико  овим  поступком  набављате  израду  пројектне
документације.

Одговор
Изменили грешка је била И у току измене је промењено тј додатно је дефинисано И приближено
како би понуђач имао јасну слику а измене конкурсне документације су објављење на порталу.

Питање:
Даље, тражите, цитирамо- Да је Понуђач у претходних годину дана (почев од дана објаве овог
позива на порталу за јавне набаке) закључио бар један уговоре који се односи на инжењерске
услуге израде плана превентивних мера на објекату нискоградње, у укупној висини од минимум
600.000,00 динара без ПДВ-а. Са овим условом у вези, напомињемо да не можете ставити дан
објаве,  већ евентуално дан подношења понуде. Поред тога,  ако сте већ тражили као додатни
услов да је понуђач закључио један уговор од минимално 6.500.000 динара без ПДВ-а, а односи



се  на  посао  изградње  саобраћајнице  са  свом  пратећом  инфраструктуром:  пешачка  стаза,
бициклистичка стаза, јавна расвета, кабловска канализација за ПТТ и НН мрежу, одводњавање,
саобраћајна сигнализација, зашто сада тражите да је радио и инжењерске услуге израде плана
превентивних мера на објекату нискоградње, у укупној висини од минимум 600.000,00 динара
без ПДВ-а, када се то претходним подразумева? Да будемо јаснији, када се већ ради целокупна
пројектно техничка документација, саставни део те документације је и план превентивних мера
и сигурности на раду. Дакле, објасните логичку везу између додатног услова и предмета јавне
набавке.

Одговор:
Изменили смо прихватили смо сугестију коју смо добили кроз питања од другог добављача И у
циљу унапређења посла И у складу са правилима конкуренције изменили овај усло, а измене
конкурсне документације су објављење на порталу.

Питање:
Надаље, тражите да понуђач има запосленог, односно ангажованог инжењера, цитирамо: 310- 1
Одговорни  пројектант  грађевинских  конструкција  објекта  високоградње,  нискоградња  и
хидроградње,  дипломирани  инжењер  грађевине.  Пошто  је  предмет  јавне  набавке  израда
пројектно – техничке документације за одржавање и изградњу путева у улицама, овај услов не
може  бити  кумулативан,  односно,  у  овом  случају  је  довољан  само  стручњак  из  области
нискоградње. Дакле, прецизирајте о чему се овде ради.

Такође,  зашто  вам  је  потребан  Одговорни  пројектант  саобраћајница,  дипломирани  инжењер
грађевине,  када  већ  тражите  инжењера  високоградње,  нискоградња  и  хидроградње,
дипломирани инжењер грађевине?

Одговор:
Лице са лиценцом 310 је потребно за обраду статичких елемената конструкције стубова јавне
расвете као И осталих потребних електро И машинских конструкција.

Питање:
Даље, на страни 22, одељак 18, стоји вам следеће:

18. ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СКЛАДУ
СА  ЗАКОНОМ  О  ПЛАНИРАЊУ И  ИЗГРАДЊИ,  ЗА  ИЗГРАДЊУ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА  НИСКОГ  НАПОНА,  СА  КАБЛОВСКИМ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОМ
КАНАЛИЗАЦИЈОМ

Дакле,  која  је  то  кабловска  електроенергетска  канализација  коју  тражите?  Напомињемо  да
сличне грешке имате на више места, стога се оправдано ствара утисак да сте копирали текст из
неког другог документа, као и да лице које је израдило документацију или није стручно за то,
или је мисли да кабловско електроенергетска канализација постоји.



Одговор:
Није  грешка.  Електо  енегретска  канализација  служи  за  постављање  електро  енергетских
инсталација ниског И средњег напона.

 

Комисија за јавне набавке


