РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Одељење за планирање инвестиције и развој
Број: VIII-02 404-84/2017
Датум: 21.07.2017. године
Барајево

Додатне информације и појашњења са изменама
конкурсне документације у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Радови на изградњи секундарне водоводне мреже у Барајеву
I фаза, Бр. VIII-02 404-84/2017

Сходно члану члану 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама достављамо Вам
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације:
Појашњење 1
На страни 3 стоји потврда о обиласку локација (Образац бр. 17)
Да ли је обилазак локација обавезан и да ли се за сваку локалцију партију треба
прибавити потврду о обиласку локације образац бр. 17?
Конкурсном документацијом није прецизирано тоји Понуђач би требао да изврши
обилазак локација за наведену набавку и оствари увид у пројектну документацију
зарад бољег сагледавања предмета набавке.

Појашњење 2
На страни 7 стоји потврду о обиласку локација (Образац број 17) понуђач доставља
уз понуду.Иста мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, иста мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом. На страни 110 стоји у случају заједничке понуда образац потписује и
оверава водећи члан - носилац
посла. Молимо Вас да прецизирате ко потписује потврду о облисаку локације
(Образац број 17) сваки понуђач из групе понуђача или носиоц посла.
Појашњење 3
На страни 26 стоји у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она
мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Молимо Вас да појасните како се доказују додатни услови:
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да ли лица – инжењери који су наведени у партији 1 могу бити наведени и у партији
2, да ли се оверавају референце за сваку партију посебно односно да ли радови
наведини у потврди за партију 1 могу се доставити и за партију 2, да ли технички
капацитет наведен у партији 1 може се односити и на партију 2?
Појашњење 4
Уколико понуду подноси група понуђача да ли је потребно сачинити два споразума о
зајдничком наступу или је довољно у једном споразуму навести обе партије?
Питање бр. 1 (један ) и 2. (два)
На страни 3 стоји потврда о обиласку локација (Образац бр. 17)
Да ли је обилазак локација обавезан и да ли се за сваку локалцију партију треба
прибавити потврду о обиласку локације образац бр. 17?
Конкурсном документацијом није прецизирано тоји Понуђач би требао да изврши
обилазак локација за наведену набавку и оствари увид у пројектну документацију
зарад бољег сагледавања предмета набавке.
На страни 7 стоји потврду о обиласку локација (Образац број 17) понуђач доставља
уз понуду. Иста мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, иста мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом. На страни 110 стоји у случају заједничке понуда образац потписује и
оверава водећи члан – носилац посла. Молимо Вас да прецизирате ко потписује
потврду о облисаку локације (Образац број 17) сваки понуђач из групе понуђача или
носиоц посла.
Одговор на питање:
Понуђач би требао (није обавезно) да изврши обилазак локација за наведену
набавку и оствари увид у пројектну документацију зарад бољег сагледавања
предмета набавке. Сви заинтересовани понуђачи који желе да изврше обилазак
локација потребно је да email-ом најаве обилазак 2 дана раније .
Потврду о обиласку локација понуђач доставља уз понуду.
Обилазак локација није обавезан како за партију бр. 1 тако и за партију бр. 2, на
понуђачима је да процене да ли ће обилазити наведене локације, ако сте се
определили за обиласке истих онда се уз понуду прилаже потврда (Образац
бр.17) на страни 110 конкурсне документације коју у случају заједничке понуде
потписује и оверава водећи члан - носилац посла и овлашћени предтавик
Наручиоца .
На страни 23. и 24. Конкурсне документације у табели је наведено шта све
понуда мора да садржи и начин потписивања образаца .
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Питање бр. 3 (три)
На страни 26 стоји у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она
мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Молимо Вас да појасните како се доказују додатни услови:
да ли лица – инжењери који су наведени у партији 1 могу бити наведени и у партији
2, да ли се оверавају референце за сваку партију посебно односно да ли радови
наведини у потврди за партију 1 могу се доставити и за партију 2, да ли технички
капацитет наведен у партији 1 може се односити и на партију 2?
Одговор на питање:
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у
једном примерку за све партије.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.-Образац бр. 2 и
3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. о д
тач.1) до т а ч . 3) и. 4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.
Додатне услове из чл.76 од тач.1) до тач. 4) Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
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Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом док
додатне услове испуњавају заједно.
Додатни услови нису различито одређени за сваку партију већ се наведени
односе на обе партије и кад је реч о кадровском , техничком , финасијском и
пословном капацитету,
За пословни капацитет је Наручилац је тражио да понуђач, укључујући све
чланице заједничке понуде (без подизвођача), у последњих 8 осам (осам)
година пре дана отварања понуда мора имати изведено најмање:
5.000,00 м водовода од ПЕХД цеви пречника
- ≥ DN110mm <DN250mm
2.) Као доказ пословног капацитета: правно лице и предузетник
-образац бр. 12- списак најважнијих изведених радова (референци)
-образац број 12.1 - потврда/е инвеститора/наручиоца о изведеним радовима
Тражено је укупно за обе партије 5.000,00 м водовода од ПЕХД цеви пречника ≥
DN110mm <DN250mm, није потребно достављати оверене обрасце за сваку
партију посебно ако се понуда односи на обе партије.
Питање бр.4 (четири)
Уколико понуду подноси група понуђача да ли је потребно сачинити два споразума о
зајдничком наступу или је довољно у једном споразуму навести обе партије?
Одговор на питање:
Ако понуду подноси група понуђача за обе партије, онда је довољно сачинити
један споразум о заједничком наступу.
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