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ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 42/2017, бр.3
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се
појашњење Конкурсне документације за набавку радовa на
реконструкцији расвете
станичног подручја железничке станице Брасина (набавка бр. 42/2017)
Питање 1. У позицији 7. техничког описа наведено је „Позиција обухвата испоруку и монтажу
осигурача 16А у постојећем РО за осигурање наведених кабловских водова“ - НЕДОСТАЈЕ
податак о броју осигурача
Питање 2. У позицији 10. техничког описа наведено је „У орман се уграђује опрема према
једнополној шеми датој на цртежу број 2.“ У конкурсној документацији НЕДОСТАЈЕ
једнополна шема – цртеж број 2
Питање 3. У позицији 12. техничког описа наведено је „Комплетан материјал и рад“.
НЕДОСТАЈЕ податак о опреми коју треба уградити (садржај ормана)
Одговор 1,2,3.
Једнополна шема ормана дата је у идејном пројекту.
Питање 4. У позицији 13. И 15 техничког описа НЕДОСТАЈЕ податак о демензијама рова
Одговор
Димензије рова су према типу кабла и стандардима за полагање каблова.
Питање 5. Приликом обиласка локације уочено је да на згради железничке станице НЕ
ПОСТОЈИ адекватан КПК према условима надлежне Електродистрибуције. С обзиром да је
у техничком опису наведено да се врши замена кабловског вода од НН расвода СТС дп КПК
на фасади објекта железничке станице потребно је да појасните како то извести јер
постојећи КПК није према условима надлежне ЕД?
Одговор
Користити постојећи прикључак.

Питање 6.Текстуални описи који постоје у техничком опису ТРЕБА да буду идентични са
текстуалним описима у Обрасцу 2 – Образац структуре цене. У обрасцу структуре цене
НЕ ПОСТОЈЕ комплетни подаци шта обухвата позиција за коју се даје цена.
Одговор
Све позиција су описане у техничком опису у обрасцу структуре цена се даје цена за
тако описане позиције.
Питање 7.У напомени модела уговора наведено је „Уколико понуђач подноси заједничку
понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи“. НЕМА
предвиђеног простора за уношење података о члановима заједничке понуде односно
подизвођачима
Одговор
Како је наведено у конкурсној документацији потребан је оригинални споразум о
заједничком наступању.
Питање 7.У условима кадровског капацитета наручилац је предвидео да понуђач има
минимум по два запослена техничка лица, и то са лиценцом број 350 и са лиценцом број
450. То значи два лица са 350 и два лица са 450 што је укупно четири инжењера. Како
дипломирани електро инжењер са извођачком лиценцом 450 има и пројектантску
лиценцу 350 да ли услов могу испунити два лица која имају обе лиценце (и 350 и
450)? Није јасно ни зашто се тражи у условима лиценца 350 с обзиром да нема
пројектовања чак ни пројекта изведеног стања. У појашњењу наручилац наводи да су
потребни да би се обезбедила „неопходна контрола квалитета уграђене опреме и
изведених радова“. Извођач не може контролисати сопствене изведене радове, за то
постоји надзорни орган и стручна лица инвеститора која ће утврдити да ли исти
одговарају квалитету и квантитету.
Одговор
У појашњењу бр.1 дел.бр.17/17 –2139 од 21.08.2017 године појашњен је и образложен
кадровски капацитет.
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