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Предмет: Одговор на примљени захтев за додатним информацијама у вези са
припремањем понуде за јавну набавку добара : Доградња постојеће котларнице са
испоруком, монтажом, пуштањем у рад и пробним погоном контејнерске
котларнице 2 х 6 МW са свом пратећом опремом, по систему „кључ у руке“.

На основу члана 63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/15), наручилац Општина Прибој обавештава сва заинтересована
лица и потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију ЈНВВ бр. 0201/ да је један од потенцијалних понуђача дана 18.07.2017.године путем електронске
поште од наручиоца тражио додатне информације и појашњења:
1.У вези са чланом 61.ЗЈН припрема и садржина конкурсне документације, а у
вези са ставом 1. и ставом 3. тачка 5. потребно је да конкурсна документација
садржи следеће елементе:квалитет, количину и опис радова, а у документацији је
за ЈНВВ бр.02-1/17 дат само опис радова, који је у многим деловима када су
подаци у питању противречан (нпр. на страни 5/61 стоји да је потребно да котао
има минималан степен корисности 91%, а на страни 9/61 стоји да треба да има
степен корисности 92,3% на 80% оптерећења; на страни 9/61 стоји да није
предвиђена набавка нових резервоара на мазут и претоварне станице, док се на
стр.9/61 детаљно описује резервоар мазута, потом се у грађевинском делу траже
темељи (монтажни) да би се у каснијем делу текста на истој страни тражило да
буду бетонирани, затим се на стр.7/61 тражи да 38 армирано бетонских монтажнодемонтажних блокова што је потпуно нејасно, а и нетачно и још пуно оваквих
примера).
Стога вас молимо да у складу са чл. 61.ЗЈН извршите допуну тендерске
документације и дате прецизан списак квалитета и квантитета тражених добара у
оквиру Обрасца структуре цена (Образац бр.2) како би уопште било могуће да се
достави понуда.
Овом приликом скрећемо пажњу и на једну неправилност у вези са Обрасцем бр.
2. у коме стоји да се траже 2 котла по 6MW а у делу јединица мере стоји ком.1 без
икаквог прецизирања параметара котла који су у делу III Тендерске
документације опречни, па вас молимо да и то исправите. Иако се тражи од

понуђача да на основу постојеће пројектне документације (пројектног задатка,
идејног решења и идејног пројекта) сачини пројекте, ваша је обавеза да на бази
истих пројеката сачините прецизну спецификацију тражених добара и услуга.
2.Тендерском документацијом је тражено да се доставе како банкарске гаранције,
тако и полиса осигурања (осигурање објекта у изградњи) сматрамо да у складу са
чл.9 ЗЈН став 2. ( начело економичности) ЗЈН на тај начин непотребно увећавате
трошкове набавке, с обзиром да се ради о два начина обезбеђивања једне исте
ствари, па сматрамо да је потребно да се понуђач одлучи за један од наведених
средстава обезбеђења.
3.Да ли се динамички план који се тражи на страни 15/61 конкурсне
документације предаје уз понуду или уз потписани уговор или након увођења у
посао од стране надзорног органа.
4.Да ли се стандард који 50001 који се помиње на страни 15/61 конкурсне
документације сматра за обавезан део додатних услова или не? Уколико није део
додатних услова зашто је то тако с обзиром да се овде ради о набавци котлова,
односно да су они примарни део јавне набавке?
5.На страни 22/61 траже се важећи атести за вариоце али није прецизирано за који
поступак/поступке се траже.
6.У складу са чланом 76.ЗЈН молимо вас да у делу који се односи на технички и
кадровски капацитет извршите допуну додатних услова јер су у овим деловима , а
нарочито у делу технички капацитет тражена су основна средства која само
покривају грађевински део радова, док машински део који је суштински у овом
тендеру се не и помиње.
Другим речима , не тражи се да понуђач има било каква средства за извођење ни
монтаже котла, а камоли израду, па вас молимо да обратите пажњу на то у том
делу допуните додатни захтев.
Такође, у кадровском капацитету, примера ради уопште се не тражи да понуђач
има запосленог бар једног бравара, што је апсолутно неопходно за извођење једног
оваковог посла.
ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ БР.02-1/17
1.Не стоји Ваша констатација да је у оквиру ЈНВВ бр.02 – 1/17 дат само опис
радова, а да се не помињу квалитет и количине. Пројектним задатком који је
саставио инвеститор захтевано је да степен корисног дејства котла не буде мањи
од 91 % . Идејно решење који је представио пројектант говори о конкретној
(замишљеној) котловској јединици која има степен корисности од 92,3 % при 80%
оптерећења. Пројектни задатак је задовољен оваквим идејним решењем. Ви као
потенцијални понуђач можете имати предлог котловске јединице са степеном
корисног дејства од 91,1 % и опет ћете позитивно одговорити на пројектни
задатак. У пројектном задатку се каже да није потребно предвидети изградњу

нових резервоара и претоварне станице већ да ће се користити постојећи.
Постојећи резервоари су капацитета 2 x 1500 м3. Пројектант идејног решења је као
саставни део контејнерске котларнице предвидео постојање дневних резервоара
мазута од по 6 м3 и дао њихов опис. Контејнерска котларница по замисли
пројектанта идејног решења темељи се на 38 (тридесетосам) армирано бетонских
монтажно – демонтажних блокова. Армирано бетонски блокови (самци) су
димензија 50 x 50 cm, висине 50 cm. Темељни блокови су префабриковани од
мрежасте арматуре ± Q 335 и бетона MB-30. Темељни блокови монтирајупостављају се на слоју лако арматуром бетона (бетон MB-20 и мрежаста арматура
Q 188) дебљине 10 cm. Ви кроз Вашу пројектну документацију можете предвидети
другачији начин ослањања контејнерске котларнице.
У делу Конкурсне документације прилог VII Образац бр. 2„Структура цене“
страна 38/61 стоји испорука, монтажа, пуштање у рад и пробни погон контејнерске
котларнице, 2 x 6 MW са свом пратећом опремом. Јединица мере ком. 1 се односи
на контејнерску котларницу која у себи има две котловске јединице од по 6 MW.
Прецизну спецификацију уз помоћ пројектног задатка, идејног решења и идејног
пројекта није могуће саставити. Прецизна спецификација добара и услуга је
могућа тек уколико поседујете Пројекте за извођење , које ми не поседујемо, и чију
израду између осталог и захтевамо овом јавном набавком.
2.Средства финансијског обезбеђења која је наручилац захтевао конкурсном
документацијом нису супростављени начелу економичности. Напротив,
достављањем средстава финансијског обезбеђења обезбеђује се сигурност и
квалитет испуњења обавеза понуђача у поступку јавне набавке и не мора apriori
поскупљивати јавну набавку, уколико су се понуђачи /изабрани понуђач/
придржавали уговорних обавеза.
3.Динамички план испоруке и монтаже котловске котларнице, као и услуга нужно
везаних за предмет уговора и пратећих радова доставља се стручном надзору, у
року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора, како је предвиђено чланом
8.став 1.тачка 3. Уговора.
4. Конкурсном документацијом ЈНВВ бр.02-1/17 /стр 15/61 /је предвиђена обавеза
изабраног понуђача да достави доказ од произвођа контејнерске котларнице да
поседује међународни стандард за управљање квалитетом у пословној
организацији ISO 50001 или одговарајући. Стандард ISO 50001 је пожељан, али не
и обавезујући додатни услов. Наручилац се у овом погледу оградио навођењем
речи „или одговарајући“.
Под одговарајућим се подразумева да понуђач поседује стадард из области
системаменаџмента и као минимум подразумевају постојање:- политике и циљева
и процедура за : управљање документацијом, управљање записима, интерне
провере, корективне мере, превентивне мере, неусаглашености.
5. Довољно је да вариоци поседују атест за гасно-пламено заваривање као и
поседовање атеста за један од поступака електролучног заваривања .

Наручилац ће извршити допуну конкурсне документације у делу услова
испуњености кадровског капацитета.
6. Што се тиче додатних услова који се односе на технички капацитет , наручилац
у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама жели да обезбеди пуну
конкуренцију.
Прихватамо примедбу да је за испуњеност кадровског капацитета неопходно да
понуђач има и запосленог бравара. Извршићемо измену конкурсне документације
у делу услова који се односи на неопходни кадровски капацитет и захтевати од
понуђача да минимално кључно техничко особље обухвата и најмање 2 (два)
бравара.
У Прибоју, 21.07.2017.

Комисија за јавну набавку

