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Наручилац, Општина Неготин, Комисија за јавну набавку број 5/2018, на основу члана 63.
став 3. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС„ број 68/2015) даје :
I ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку број 5/2018 у отвореном поступку
зa доделу Уговора о јавној набавци радова - Реконструкција и доградња
постојећег управног објекта П+1 са пратећим садржајем у функцији базена у
улици Јована Динкића на кп.бр.3297/4 КО Неготин

Један од потенцијалних понуђача поставио је следећа питања:

1.Молим за појашњење Конкурсне документације из наслова.
Конкурсном документацијом на страни 10-11 у погледу додатног услова
предвидели сте: „Три референце и списак најважнијих изведених истих или
сличних радова у вредности од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а са : износима,
датумима и листама наручилаца у периоду од претходне три године“ са јасном
назнаком да се ради о „додатном услову који мора да испуни сваки члан групе
понуђача“.
Како је чланом 81. став. 2. Закона о јавним набавкама предвиђено да у случају
заједничке понуде „сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне
услове из члана 75.став 1.тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају
заједно“, сматрамо да Наручилац постављањем додатних услова на горе претходно
наведен начин врши повреду Начела обезбеђивања конкуренције (члан 10. Закона о
јавним набавакама), као и повреду члана 76. став 6. Закона о јавним набавкама, те
стога тражимо да Наручилац изврши Измену Конкурсне документације поштујући
члан 81.став 2 Закона о јавним набавкама на начин да додатне услове чланови
групе понуђача испуњавају заједно.
Одговор: На основу члана 81.став 2. Закона о јавним набавкама предвиђено да у
случају заједничке понуде „сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75.став 1.тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове
испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди
другачије“.
Наручилац је за горе наведени додатни услов тражио да га испуни сваки члан групе
понуђача из оправданих разлога.

Градски базен је један од спортских објеката који се налази у оквиру Спортско
рекреативног центра у Неготину, који редовно посећује велики број житеља
општине Неготин. Како је реч о отвореном базену који искључиво ради у летњем
периоду, велики број младих своје слободно време проводи на њему.
Реконструкцијом управне зграде на градском базену, створили би се много бољи
услови како за рад надлежних служби ЈКП ”Бадњево „Неготин“ у чијој је
надлежности одржавање спортских објеката, тако и за саме посетиоце. Имајући у
виду све напред наведено, наручилац сматра да је неопходно предвидети такве
услове конкурсном документацијом, како би се на јавни позив јавиле озбиљне
фирме-извођачи радова са завидним искуством и референцама који би што боље,
ефикасније и у предвиђеном року реализовали предметне радове на објекту од
великог значаја за наручиоца. Наручилац сматра да постваљеним условима не
дискриминише понуђаче и да су исти креирани из оправданих разлога и у логичкој
вези са предметом јавне набвке.
Други потенцијални понуђач поставио је следеће питање:
1.
3.6.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ИЗРАДУ СПОЉНЕ И
УНУТРАШЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

A.6

Одвоз земље.
Одвоз земље из ископа ровова за полагање водоводне мреже.
Одвоз земље извршити на депонију коју одреди надзорни орган
а на даљину до 1,0 км. У цену је урачунат превоз земље са утоваром,
транспортом, истоваром и разастирањем по депонији.

Плаћа се по м3 превезене земље.

m3

21.50,00

Количина радова која је написана "21.50,00" , можете ли нам објаснити о којој се
количини тачно ради.
Одговор: Ради се о 21,50 m3
Комисија за јавну набавку број 5/2018

