РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Одељење за планирање инвестиције и развој
Број: VIII-02 404-84/2017
Датум: 13.07.2017. године
Барајево

Додатне информације и појашњења са изменама
конкурсне документације у складу са чланом 63. ЗЈН-а
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН – Изградња секундарног водовода у Барајеву фаза I бр. VIII-02 40484/2017
Дана 10.07.2017. године одговорили сте делимично на наш захтев (упућен
07.07.2017.г) за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације и због тога сматрамо да је потребно да, са наше стране, додатно
појаснимо сама питања.
Наиме, питањем број 1.: „Kонкурсном документацијом за ипуњење додатног услова –
пословни капацитет, од понуђача се захтева следеће:
- Да понуђач, укључујући све чланице заједничке понуде (без подизвођача), у
последњих 8 (осам) година пре дана отварања понуда мора имати изведено најмање:
- 5.000,00 м водовода од ПЕХД цеви пречника ≥ ДН110 mm <ДН250 mm
- 1.300,00 м водовода од ПЕХД цеви пречника ≥ ДН250 mm.
Kако је предмет ове конкурсне документације изградња спољног водовода чија је
дужина 2.873 м (укупно за обе партије) и чији је пречник цеви ДН 110, зашто се од
понуђача захтева доказивање додатног услова „1.300,00 м водовода од ПЕХД цеви
пречника ≥ ДН250 mm”?
Из претходно наведеног, сматрамо да су повређени чланови 10, 12, 76. став 6. и 77.
став 2. и став 3. ЗЈН.”, указали смо на неоснованост у количини захтеване референце
као и на нелогичност у подели на доказивање референце за цевоводе по пречнику до
и преко ДН250. Ви сте са своје стране делимично прихватили сугестију и то за
количину изведених радова тако што сте избацили део услова 1.300,00 м водовода
од ПЕХД цеви пречника ≥ ДН250 mm. Kако је технологија извођења радова иста за
све пречнике, сматрамо да је неопходно да измените услов из конкурсне
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документације који се огледа у пречнику цеви тиме што нећете ограничити
величину пречника јер је технологија извођења радова за све пречнике иста.
Нисте нам одговорили на питање број 2.: „Да ли ће се признати испуњење пословног
капацитета уколико понуђач достави потврде инвеститора/наручиоца да у
последњих 8 (осам) година, пре дана отварања понуда, има изведено минимум
5.000,00 м спољног водовода пречника ≥ ДН110 mm?”
У њему смо Вас замолили да нам одговорите да ли ће се признавати референца за
изведене радове на спољном водоводу изграђеном од цевног материјала других
карактеристика (материјала од ког је направљен) имајући у виду да је технологија
тако изведених радова иста или слична са радовима предметне јавне набавке?
Из свега горе наведеног и даље сматрамо да сте овако постављеним условима
повредили чланове 10, 12, 76. став 6. и 77. став 2. и став 3. ЗЈН.
Одговор на постављена питања:
ГО Барајево као Наручилац је одредила техничке спецификације у складу са
одредбама члана 70. ЗЈН-а и на тај начин дефинисала димензије и карактеристике
материјала (полиетиленске цеви ) који је ускладу са предметном набавком и који
одговара потребама Наручиоца. На основу свега наведеног, навођењем пречника
цеви ≥ DN110mm <DN250mm, Наручилац оставља простор да у оквиру тог опсега
понуђачи достављају референце за наведене радове и на тај начин није ограничена
конкуренција већ је иста омогућена већем броју понуђача.
Наручилац је такође водио рачуна да одеђивањем услова понуђачима обезбеди
једнак положај и да су наведени услови такви да не дискриминишу понуђаче и да су
у логичкој вези са предметом набавке. Из свега наведеног Наручилац је одлучио да
изврши корекцију конкурсне документације усвајајући сугестију понуђача и из исте
у делу који се односи на пословни капацитет иѕбрише услов и доказе за :
1.300,00 m vodovoda od PEHD cevi prečnika ≥ DN250 mm.
Док се услов за пословни капацитет :
5.000,00 m vodovoda od PEHD цеви пречника ≥ DN110mm <DN250 mm не мења и исти
остаје, као и докази за наведени услов:
- образац бр. 12- списак најважнијих изведених радова (референци)
-образац број 12.1 - потврда/е инвеститора/наручиоца о изведеним радовима.
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