
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:

Молимо Вас да нам појасните захтев (услов) да сваки члан групе мора испунити додатни услов везано за
број дана неликвидности? Такође Вас молимо и да нам наведете оправдане разлоге за овакав захтев,
односно зашто и овај услов (као остале додатне услове група понуђача не може да испуњава заједно. 

Одговор:

Уколико понуду подноси група понуђача, могуће је да задати услов чланови испуњавају заједно.

Питање:

Узимајући у обзир да су предмет ове јавне набавке претежно грађевински радови, нисте навели за који
делокруг  деловања (делатност)  тражите  наведене  стандарде,  те  вас  молимо да  дефинишете  за  коју
делатност захтевате тражене стандарде? 

Одговор:

Потребно је доставити фотокопије тражених сертификата за извођење радова у грађевинарству.

Питање:

Како  је  систем управљања енергијом  ИСО 50001,  релативно новијег  датума,  и  како  га  поседује  тек
неколицина предузећа у Републици Србији сматрамо да би предузећа која поседују успостављен системе
управљања квалитетом ИСО 9001, систем управљања заштитом здравља и безебедношћу на раду ИСО
18001  и  систем управљања заштитом животне  средине  ИСО 14001,  била  више него  компетентна  за
успешну реализацију предмета ове јавне набавке, молимо Вас да појасните логичку везу са предметом
јавне набавке и образложите додатни услов поседовања сертификата за систем управљања енергијом
ИСО 50001? Такође Вас молимо и да и у овом случају одредите делатност на коју се поменути стандард
односи? 

Одговор:

Закон  о  јавним  набавкама,  члан  81  је  предвидео  могућност  подношења  заједничке  понуде,  и  тада
понуђачи могу додатне услове испунити заједно. У том смислу Наручилац остаје при траженом услову.

Питање:

Да  ли  прихватате  као  довољни  технички  капацитет  и  опрему  коју  потенцијални  понуђач  има  на
располагању по Уговору о закупу или опрема мора бити искључиво у власништву понуђача? 

Одговор:

Могуће је да потенцијални понуђач поседује наведену опрему по основу Уговора о закупу или лизингу.

Питање:



Да ли као доказ удаљености захтеване асфалтне базе прихватате и неки други доказ (нпр. неку другу
доступну и транспрантну мапу са које ће се видети и доказати тражена удаљеност)? 

Одговор:

С обзиром на то да је веб сајт: www.maps.google.com прецизан, транспарентан и свима јавно доступан,
Наручилац се определио за овај начин доказивања ради могућности лакше провере достављених доказа
свих понуђача на јединствен начин и из тог разлога неће признавати друге мапе. 

Питање:

Да ли прихватате као довољан технички капацитете асфалтне базе које су, евентуално на раздаљини од
75-80 км од центра Бечеја? 

Одговор:

Наручилац је дефинисао удаљеност асфалтне базе на 70 км од центра Бечеја и остаје при тарженом
услову.  Детаљно  објашњење  је  дато  у  одговорима  објављеним  на  порталу  јавних  набавки  дана
08.12.2015. године.

Питање:

Молимо вас да нам појасните да ли је предвиђена могућност ангажовања кадрова и по другом основу у
складу са Законом о раду или инстстирате да су кадрови запослени (на одређено или неодређено време)
код  понуђача?Из  наведених  тражених  доказа  није  довољно  јасно  наведен  тражени  податак,  пошто
захтевате и М обрасце и Уговоре о раду и Уговоре о радном ангажовању и ППП-ПД пријаве. 

Одговор:

Могуће је ангажовање кадрова по било ком основу који у складу са Законом о раду.

Комисија за јавне набавке

http://www.maps.google.com/

