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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 3 конкурсне документације за јавну набавку
радова на изградњи конструкције у железничкој станици Београд
Центар на делу објекта између оса 5-14/ X-XIII (Фаза 2) и на делу
објекта између оса 5-5'/ X-XVI (Фаза 3), у отвореном поступку, набавка
бр. 73/2019
У складу са Упутством понуђачима како да сачине понуду, тачка 14, молимо Вас да
нам одговорите на следећа питања у вези конкурсне документације:
Питање бр. 1:
У оквиру додатних услова од понуђача се тражи да има у власништву или закупу и
фабрике бетона, миксере и ауто-пумпе за бетон. Највећи број извођача радова
уопште не поседује опрему за производњу, транспорт и полагање бетона нити је
изнајмљује, већ купује готов бетон а траженом опремом располаже добављач бетона.
Осим тога валидан уговор о најму те врсте опреме најчешће није могућ јер
добављачи бетона често такву опрему купују на лизинг па и нису власници они, већ
банке. Такође за добављаче бетона чак и ако су власници опреме апсолутно не би
било прихватљиво да своју опрему изнајме извођачу једног објекта на одређени
временски период, пошто имају уговоре и са извођачима других објеката за тај исти
временски период. У складу са наведеним молимо Наручиоца да одговори да ли је
као доказ за овај део услова техничког капацитета прихватљиво да понуђач у
понуди достави уговор о куповини бетона, а да се као доказ доставе документа за
тражену опрему којом располаже добављач бетона.
Одговор бр. 1:
Имајући у виду значај и вредност радова, Наручилац је за предметну јавну
набавку одредио додатне услове примерене предмету јавне набавке, те остаје
при захтеву из конкурсне документације, везано за фабрике бетона, миксере и
ауто-пумпе за бетон.
Питање бр. 2:
Уколико је одговор на претходно питање позитиван, да ли понуђач у својој понуди
осим уговора о куповини бетона и доказима за тражену опрему треба да достави још
неки доказ за добављача бетона?

Одговор бр. 2:
Понуђач доставља доказе захтеване конкурсном документацијом.
Питање бр. 3:
Такође је тражено да понуђач достави доказ о власништву или закупу лабораторије
за бетон. Да ли је као доказ овог услова прихватљиво да понуђач у својој понуди
достави уговор о ангажовању лабораторије за бетон? Да ли је потребно да се
достави и сертификат о акредитацији лабораторије која ће вршити испитивање
бетона?
Одговор бр. 3:
Извођач може да ангажује екстерну лабораторију акредитовану за вршење оних
испитивања која се захтевају конкурсном документацијом и да достави доказ о
праву коришћења лабораторије. Извођач у Плану за обезбеђење квалитета, у
оквиру израде Програма радова, треба да прикаже начин на који ће
лабораторија вршити захтеване функције провере и потврде квалитета.
Лабораторија мора бити акредитована за вршење испитивања у складу са
законима Републике Србије, те је обавезан да достави доказ о акредитацији
лабораторије.
Комисија за јавну набавку

