Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2016-55
Дана: 11.08.2016. године
Кикинда
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови на црпној станици - улица Цара Душана у
Кикинди, доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
1.

На стр. 42/130 тендерске документације у оквиру техничког капацитета стоји:
4.1. Багер са точковима, радна маса 20т и већа (снага мотора 110 кw и већа), регистрован
4.2. Багер са продуженом руком, дужине стреле мин 15 м, радна маса 25 т и већа (снага
мотора 110 кw и већа)
Питање 1: обзиром да наручилац није прихватио првобитни предног понуђача да за тачку 4.1.
достави захтеване доказе за багер точкаш тежине 17.6 тона, снаге мотора 111.1 кw а што је
наручилац објавио на Порталу јавних набавки дана 11.08.2016. у 14:27х, да ли ће понуђач испунити
наведени услов уколико докаже да располаже са багером гусаничарем радне масе мин 20т и снаге
мотора мин 110 кw уз који би приложио пописну листу и Стручни налаз о извршеном прегледу и
испитивању опреме за рад за предметни багер?
Напомена: имајући у виду да наручилац под тачком 4.2 није прецизирао да ли се ради о багеру
точкашу или гусеничару (што је у овом случају остављено понуђачу да изабере), а знајући из
искуства да су багери са тако великом дужином стреле од мин 15 м и тежине мин 25 тона по правилу
гусеничари, невидимо разлог због ког би наручилац оспорио могућност да понуђач испуни услов под
тачком 4.1. достављајући горе наведене доказе да располаже багером гусаничарем који испуњава
захтеване услове наручиоца. У супротном молимо наручиоца да образложи из ког разлога се захтева
да багер захтеван под тачком 4.1. мора бити на точковима.
ОДГОВОР:
Понуђач ће испунити наведени услов уколико докаже да располаже са багером гусаничарем
радне масе мин 20т и снаге мотора мин 110 кw, обзиром да у конкурсној документацији није
прецизирано да ли се ради о багеру точкашу или гусеничару.
2. На стр. 65/130 тендерске документације, позиција 2.2.1. стоји:
* укупан ископ
м³ 33.00
* ручни ископ 60 %
м³ 20.00
* машински ископ 40 % м³ 13.00
Питање 2: да ли је довољно да понуђач приликом попуњавања предмeра упише јединичну цену само
за ставку укупан ископ (33.00 м3), како у супротном предметна позиција неби два пута обрачуната и
као таква два пута ушла у укупан збир понуде?
ОДГОВОР:
Потребно је да понуђач упише јединичну цену за ставке ручни и машински ископ
Изменом конкурсне документације ставка укупан ископ биће избрисана из Конкурсне
документације

3. На стр. 78/130 тендерске документације код позиције 2.3.4. постоји штампарска грешка обзиром
да је количина од 34.00 м2 уписана у последњу колону у коју понуђач треба да упише укупну цену
без ПДВ-а. Молимо наручиоца да изврши исправку грешке.

Примедба се усваја и изменом конкурсне документације биће исправљена штампарска грешка.
4. На стр. 82/130 тендерске документације код позиције 3.2 постоји штампарска грешка обзиром да је
количина од 50.00 м3 уписана и у последњу колону у коју понуђач треба да упише укупну цену без
ПДВ-а. Молимо наручиоца да изврши исправку грешке.

Примедба се усваја и изменом конкурсне документације биће исправљена штампарска грешка.
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