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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: III-04-404-1-27/2017
Наставак изградње прве фазе
постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и
мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим
питањeм потенцијалног понуђача, дајемо следећа појашњења у вези са
припремањем понуде:
Питање: На стр. 4 тендерске документације под тачком 6 стоји:
“6.) да располаже довољним пословним капацитетом и то:
• да је у претходних пет година (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.) извршио набавку
и извео радове на уградњи процесно – технолошке опреме и инсталација на
минимум 3 (три) уређаја за пречишћавање отпадних вода насеља капацитета већег
од 2.000 ЕС - који су у функцији”.
молимо Наручиоца да нам потврди да ли ће Понуђач испунити горе наведени услов
у случају да је Понуђач у периоду 2014-2015 извршио изградњу 3 објеката ППОВ
капацитета већег од 2.000 ЕС у оквиру којих је извршио набавку и уградњу
процесно-технолошке опреме и инсталација, при чему су наведени објекти
завршени 2015 године и за исте су издате употребне дозволе 2015 и 2016 године
(исте би Понуђач приложио уз понуду), али су окончане сиутације издате у 2017.
години обзиром да је Понуђач био у обавези да у периоду од годину дана након
завршетка радова врши одржавање изграђених објеката ППОВ?
Одговор: Понуђач је у свом питању и образложењу навео да су радови на
објектима завршени 2015. године и да је имао обавезу „да у периоду од годину
дана након завршетка радова врши одржавање изграђених објеката ППОВ“,
имајући у виду горе наведено указујемо на контрадикторност односно сходно
вашем питању окончана ситуација би требало да буде издата 2016. године а
тиме би био испуњен услов предвиђен предметном конкурсном
документацијом.
Питање: На стр. 14 тендерске документације стоји:

„Одговарајуће“ добро/опрема мора да испуњава све захтеване техничке
карактеристике из предмера. Потребно је доставити ДОКАЗ да „одговарајуће“
добро/опрема испуњава све захтеване техничке карактеристике. Уколико понуђено
„одговарајуће“ добро/опрема не одговара захтеву из предмера радова, понуда ће
се сматрати неодговарајућом и као таква ће се одбити.”
Питање: имајући у виду да је већина опреме страног порекла, да ли се захтевани
докази којим Понуђач доказује захтеване техничке карактеристике могу доставити
на страном језику?
Одговор: техничка документација којом се доказује испуњеност техничких
карактеристика опреме може бити достављена на енглеском језику. Уколико
се приликом стручне оцене понуде утврди да је документа на енглеском
потребно превести на српски језик, Наручилац ће сходно члану 18. Закона о
јавним набавкама позвати Понуђача да у одређеном року изврши превод тог
дела понуде. Наручилац ће изменити конкурсну документацију сходно горе
наведеном у року од три (дана).
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