Општина Бајина Башта
Комисија за јавну набавку
у отвореном поступку бр. У ОП 09/17
Број: 404-36-10/2017
Датум: 01.09.2017. године
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном
поступку бр. У ОП 09/17 образована Решењем од стране Наручиоца 1 и
Наручиоца 2 даје:
Одговоре на постављена питања за јавну набавку у отвореном поступку бр. У ОП
09/17 – „Израда идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод
превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци“.
Сходно јавној набавци број У ОП 09/17 за израду идејног пројекта и плана
детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута
Дуб-Дубци“, молимо да нам појасните следеће:
Питање број 1:
У оквиру одговора на постављена питања која сте дали у документу бр.
404-36-7/2017, од 28.08.2017., дали сте и одговор на питање бр. 6, да сваки од
уговора (из услова КД везано за Пословни капацитет) мора да се односи
кумулативно и на саобраћајнице и на објекте (мостови и тунели). Овакав одговор
је по нашем мишљењу збуњујућ и непрецизан, и у супротности је са основним
начелима Закона о јавним набавкама, пре свега Начелом обезбеђивања
конкуренције, уколико ће се таквим одговором сматрати да су ваљани само
уговори у реализацији пројеката који су истовремено садржали пројекте
саобраћајница, тунела и мостова.
Будући да Закон о јавним набавкама подржава удруживање више различитих
понуђача у групу понуђача, односно удруживање финансијских, техничких,
пословних и кадровских капацитета, мишљења смо да ће група понуђача
састављена од компанија које су специјализоване за различите области
(пројектовање путева, пројектовање мостова, пројектовање тунела) и при том
свака од њих поседује лиценцу коју издаје надлежно министарство у оквиру своје
специјалности (П131Г2, П131С1, П132Г1 и П133Г1), али и друга Решења издата
од стране РГЗ и МУП, која су захтевана у тачки 4. обавезних услова, задовољити
све потребе и захтеве за израду Идејног пројекта који предмет вршења услуга,
иако раније нису заједно учествовали на истим пројектима, па самим тим нису у
могућности да као референтни уговор доставе уговор за пројекат који је
истовремено укључивао израду пројеката саобраћајница, мостова и тунела.
Заправо, одговором који сте претходно дали ограничава се могућност удруживања
и давања заједничке понуде компанијама које нису имале прилике раније да
сарађују на истим пројектима а свакако су заједно способне и референтне за
извршење услуга које су предмет јавне набавке. Молимо Вас да нам дате додатне
информације/појашњења и коригујете претходно дати одговор на начин да се
омогући удруживање финансијских, техничких, пословних и кадровских
капацитета, више различитих понуђача у заједничку понуду, и омогућите
остварење основних начела Закона о јавним набавкама.
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Одговор на питање број 1:.
Комисија је сагласна да одговор на питање бр. 6. у оквиру одговора на
постављена питања која смо дали у документу бр. 404-36-7/2017, од 28.08.2017.
године, а који је гласио „Да, сваки од уговора мора да се односи кумулативно и на
саобраћајнице и на објекте (мостови и тунели)“ није довољно прецизан јер
Комисија није ни имала намеру да услов буде претежак и да наруши било које
начело Закона о јавним набавкама, па у складу са тим Комисија даје додатно
појашњење како не би дошло до забуне и што се тиче одговора на питање бр.1. и
одговора на питање бр. 6 у оквиру одговора на постављена питања која смо дали
у документу бр. 404-36-7/2017, од 28.08.2017.
У смислу референтних уговора који су условљени тачком 4. ПОСЛОВНИ
КАПАЦИТЕТ, у оквиру ДОДАТНИХ УСЛОВА конкурсне документације, прихватиће
се и уговори који се односе на реализацију пројеката на државним путевима I и II
реда који у себи не садрже кумулативно пројекте саобраћајница, тунела и
мостова, али се захтева да се барем један од референтних уговора односи на
израду пројекта (идејни пројекти, главни пројекти, пројекти за грађевинску
дозволу) или вршење техничке контроле за тунеле, при чему дужина тунела мора
спадати у дугачке тунеле (преко 900 м), како је то дефинисано Приручником за
пројектовање путева у Р.Србији, 11. Пројектовање тунела, 11.1 Општа смерница
за пројектовање тунела, објављеним од стране ЈП ’’Путеви Србије’’.
У складу са датим одговором, Наручиоц ће извршти измену-допуну конкурсне
документације а услов везан за испуњење ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА
прилагодити кључном објекту на предметној деоници измештања државног пута
Дуб-Дубци, односно тунелу Кадињача.
Питање број 2:
Поштовани, молимо за информацију о дужини пута, предусека и тунела, по основу
јавне набавке бр. У ОП 09/17.
Одговор на питање број 2: у табели испод дати су тражени подаци
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Питање број 3:
... ништа нам не значи ваш одговор да сте примили мејл, јер тендер који сте
пустили у промет крајње је неуредан и свестрано шупаљ - немате ни основне
податке о путу и тунелу, дужине, пречници, приступни путеви ни сл. Још нисте ни
ефикасни код одговора! Па како да дамо цене? Један напрема отприлике!
Одговор на питање број 3:
Одговоре на постављена питања заинтресованих понуђача објавићемо на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 1 и 2, а у складу и року из
члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015). Молимо Вас да пратите Портал јавних набавки и интернет
странице наручиоца.
Питање број 4: Поштовани, да ли нам можете послати име лица које нас може
одвести на трасу пута и тунела? Нисмо наишли на податак о таквом лицу у тексту
тендерске документације.
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Одговор на питање бр. 4: Контакт особа је Милош Јелисавчић, д.и.а., број
телефона 069/82-59-239. Уједно напомињемо да је и у одговору на питање бр. 1. у
оквиру одговора на постављана питања бр. 404-36-7/2017 од 28.08.2017. године
иста особа наведена као контакт за увид у Генерални пројекат који је доступан
свим заинтресованим понуђачима у Општинској управи општине Бајина Башта
Напомена: Одговоре на постављена питања, као и остала документа
везана за јавну набавку можете преузети са Портала јавних набавки као и на
интернет страници Наручиоца 1 и Наручиоца 2. Адресе су: portal.ujn.gov.rs,
www.bajinabasta.rs и www.uzice.rs
Комисија за Јавну набавку у отвореном поступку бр. У ОП 09/17 – „Израда
идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја
Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци“ је сагласна да ови одговори
на питања захтевају Измену и допуну конкурсне документације.
Напомињемо и да, у складу са стандардима за ову врсту услуге и Конкурсном
документацијом, одговорима на ова питања, као и посетом и обиласком локације
за предметну јавну набавку, сматрамо да потенцијални понуђачи могу квалитетно
саставити своје понуде.
У Бајиној Башти,
Дана 01.09.2017. год.

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
у отвореном поступку бр. У ОП 09/17
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