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Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама
Предмет набавке:

Асфалтирање локалних путева и улица у граду

Референтни број:

ЈН 19/21
Текст захтева

Одговор - појашњење

Поштовани, молим да нам омогућите обилазак локације
за обе партије. С поштовањем

Поштовани, обилазак локације није услов, али
Наручилац како би се потенцијални понуђачи што
ближе упознали са садржином предметне јавне набавке
омогућава обилазак локације за обе партије.
Одборен вам је обилазак локације за дана 13.05.2021.
године.
Представник понуђача је потребно да дође у Одељење
за инвестције и јавне набавке, ул. Кнеза Михаила
бр.108, Аранђеловац, други спрат у периоду од 09:00 до
10:00 часова.
Потребно је да представник понуђача са собом понесе
овлашћење.

За квалитативни избор привредног субјекта у
Критеријуми за квалитативни избор привредног
субјекта са упутством за партију 1и 2 за 2.ТЕХНИЧКИ И
СТРУЧНИ КАПАЦИТЕТ

Може се уместо хидрауличне машине за издизање
шахти доставити дизалица за издизање шахти уграђене
на возилу.

2.4. Алати,погонска или техничка опрема прописали сте
следеће : Хидраулична машина за издизање шахти
.......1 ком
Питање:Дали уместо Хидраулична машина за издизање
шахти можемо доставити дизалицу за издизање шахти
уграђену на возилу.
Поштовани, у захтевима за обе партије сте навели услов
да понуђач мора да располаже, између осталог, и са
Хидрауличном машином за издизање шахти. Како се
радови на нивелацији и издизању шахт поклопаца на
нову висинску коту асфалта без икаквих проблема, у
истом или чак бољем квалитету и за исто време, изводе
и мануелно без употребе било каквих хидрауличних
дизалица, сматрамо да је поменути захтев за
поседовањем Хидрауличне машине за издизање
шахтова сувишан и да за њиме нема техничког
оправдања. У прилог овоме иде и чињеница да
неколико година у назад, за набавку истих радова,
нисте постављали овај услов. С обзиром да сте кроз
одговоре на питања већ дозволили да се уместо
хидрауличне машине за издизање може доставити и
дизалица за издизање шахти уграђена на возилу, а да
различити извођачи поседују различите машине и
ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВЕ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕЊИМА ИЛИ ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА

Конкурсна документација у погледу услова да понуђач
располаже хидрауличном машином за издизање шахти
остаје непромењена. Наручилац је дозволио да се
уместо хидрауличне машине за издизање шахти
достави дизалица за издизање шахти уграђена на
возилу како би омогућио што већу конкуренцију.
Наручилац у предходним периодима није тражио услов
да понуђач располаже хидрауличном машином за
издизање шахти, али се у протеклом периоду код
извођења радова баш појавила потреба за оваквом
машином те је из тог разлога прописана у предметном
поступку јавне набавке.
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направе за подизање и придржавање овако малих
терета као што су шахт поклопци, да не би сваки од
понуђача постављао питања да ли конкретно његова
машина може да се достави као доказ, молимо да се
овај услов у потпуности уклони из документације.
Поштовани, уколико понуђач намерава да учествује на
обе партије, молимо да определите које машине и
опрема могу да се користе за истовремено доказивање
техничких капацитета за обе партије. На пример, да ли
се два иста финишера могу користити за доказивање и
за партију 1 и за партију 2... и слично.

Код Критеријума за квалитативан избор привредног
субјекта у тачки 2.4. Алати, погонска и техничка опрема,
су прописани технички капацитети за обе партије.

Поштовани, у Критеријуму за квалитативни избор
привредног субјекта под тачком 3 стоји : Стандарди
осигурања квалитета и стандарди управљања животном
средином( тачка 3.1 Стандарди осигурања квалитета)
наведен је захтев за достављењем сертификата СРПС ЕН
12372 као и сертификата СРПС ЕН 1343. Према важећем
ЗЊ, поменути стандарди спадају под члан 98, не под
члан 126, како је у документацији наведено. Наведени
стандарди не припадају групи потврда независних тела
којима се потврђује усаглашеност пословања
привредног субјекта са одређеним стандардима
осигурања квалитета, укључујући приступачност за
особе са инвалидитетом, већ се односе искључиво на
перформансе грађевинског производа. Молимо Вас да
измените захтев у складу са важећим ЗЊ. С
поштовањем

Критеријуми за квалитативан избор привредног субјекта
остају непромењени, јер Наручилац прописивањем
датих критеријума жели да осигура одговарајући
квалитет материјала који ће бити уграђени приликом
реализације предметне јавне набавке, тако да ће
понуђач који буде понудио најнижу цену бити дужан на
захтев наручиоца доставити одговарајуће стандарде за
материјал како је прописано у критеријумима за
квалитативан избор привредног субјекта.

Поштовани, да ли средства финансијског обезбеђења
поред менице, могу бити и гаранције банке , обзиром
да гаранције обезбеђују већу финансијску сигурност? С
поштовањем

Моделом уговора и упуством понуђачима како да
сачине понуду је прописана меница као средство
обезбеђења, и не може се прихватити банкарска
гаранција јер је Наручилац дужан да поштује модел
уговора и не може се дати друго средство обезбеђења у
односу на прописано моделом уговора и упуством
понуђачима како да сачине понуду.

Поштовани, Обзиром на ваш одговор од дана
26.05.2021 који се односи на критеријум за
квалитативан избор привредног субјекта у тачки 2.4.
Алати, погонска и техничка опрема, молимо Вас да нам
појасните из ког техничко- технолошког разлога је
потребно имати дуплу механизацију (нпр две машине
за издизање шахти) за обе партије, обзиром да су
партије независне и да је мало вероватно да ће обе
машине бити упослене у исто време ? С постовањем

Током извођења радова, догађају се ситуације да је
више екипа истовремено на терену и да се спроводе
радови на више локација истовремено (сама јавна
набавке је обликована у две партије). Прописани
технички капацитет је потребан како би се могло
несметано истовремено обављати асфалтирање на
више локација .

Поштовани, у конкурсној документацији у моделу
Уговора, члан 4, дефинисан је рок за завршетак радова
на следећи начин: „ Извођач је у обавези да отпочне са
радовима у року од 3 (три) дана од дана пријема налога
и да их изврши у року од 5 (пет) календарских дана од
дана пријема налога“, што значи да ће извођачу ако
започне са радовима у року од 3 дана од пријема
налога, а треба да заврши у року од 5 дана од пријема
налога , остати 2 дана за извођење радова. Молимо
Наручиоца да измени конкурсну документацију у
моделу Уговора, члан 4, тако што ће уместо: „Извођач је
у обавези да отпочне са радовима у року од 3 (три)

Конкурсна документација остаје непромењена, јер је
обликована у складу са потребама Наручиоца
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На пример у обе партије је прописано да понуђач
располаже са два финишера, уколико понуђач учествује
за обе партије мора да располаже са четири финишера
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дана од дана пријема налога и да их изврши у року од 5
(пет) календарских дана од дана пријема налога“,
писати: „ Када настане потреба Наручиоца за
предметом набавке, Наручиоц ће након усаглашавања
динамике извођења радова са Извођачем издати налог
у коме ће навести тачну количину , место и рок
извођења радова. Извођач је у обавези да отпочне са
радовима у року од 3 (три) дана од дана пријема налога
“.
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