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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/12, 14/15 и
68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке,
дана 15.01.2018. године објављује
Одговор на захтев за појашњења конкурсне документације
у отвореном поступку јавне набавке број 22/2017:
“Набавка радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Чока-Vа етапа”
Дана 12.01. 2018. године Општина Чока, као Наручилац, електронским путем је примила захтев
за додатна појашњења заинтересованих лица везано за јавну набавку број 22/2017 који гласи:
Поштовани,
молимо Вас за додатна појашњења у вези ЈН 404-81/2017-IV – Реконструкција водоводне мреже у
насељу Чока – Va етапа.
Наиме, на страни 12 конкурсне документације у оквиру техничког капацитета навели сте да
понуђач располаже са:
 багер комбинирка са гуменим точковима, снага 82 kW
ПИТАЊЕ:
Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације обзиром да комбинована машина снаге
82 kW апсолутно није потребна да би се извршили радови који су предмет ове јавне набавке. Снага
мотора не утиче битно на учинак машине у радовима који су предвиђени овом јавном набавком, и
они се могу обавити и комбинованом машином са мањом снагом мотора . Снага мотора која је
тражена више одговара багерима, док се снага мотора комбинованих радних машина обично креће
до 70 kW . Молимо Наручиоца да изврши измену конкурсне документације тако што ће смањити
тражену снагу комбиноване радне машине, а која је примерена радовима који се требају извести.
Уколико наручилац не изврши измену конкурсне документације, молимо Вас да одговорите да ли
ће понуђач испунити услове уколико поседује багер на точковима минималне снаге мин. 82 kW и
посебно багер – комбинирку са гуменим точковима снаге до 72 kW ?
 вибро плоча за набијање земље тежине 160 кг, снага 3,1 kW
Молимо Вас да одговорите на питање да ли су то минимални или максимални капацитети виброплоче.
Одговор Комисије:
Констатује се да je предметни захтев сходно одредби члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл.
гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) благовремен, те даје се следећи одговор на постављено
питање:
 Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације код техничког капацитета,
односно снаге комбинирке са гуменим точковима.
 У питању је минимални капацитет вибро плоче.

У Чоки, дана 15.01.2018. године
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