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Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 66/19 Изградња дела
водоводне мреже у Јабучју
ПИТАЊA:

1. Поштовани,
Као потенцијални понуђач за јавну набавку 66/19 Изградња дела водоводне мреже у Јабучју
имамо питање у вези Конкурсном документацијом – 20191004161520 Измена II 4.10.2019. и то
следеће:
Цела ДК је имала укупно 79 страница- после Измена II 4.10.2019 има 80 старница (листова) а
последњи празан,
У објављеној КД-Измена II 4.10.2019 је дошло до померања самог текста на страницама КД
почев од стране 25 од 79 ( по претходно објављеној КД) сада је образац 1. (ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ) померена на почетку странице – има празнина неких 5-6 cm (одукативно) што за
последицу има померање свих странице КД. Самим тим дошло је до померања и пресецања
појединих образаца у КД- Измена II 4.10.2019. као што су :
Образац 1. – празан део странице на само почетку
Образац 3 пре био на страни 44 од 79 и целовит на тој страни а сада на страии 44 од 80 и
45 од 80. – на две стране – пресечен докуменат, сам текст Изјаве на страин 44 од 80 а
потпис на страин 45 од 80.
Образац 4.- све исто као и за претходни образац само пресечене странице – уместо на
једној сада на две - 45 од 80 и 46 од 80
Образац 5 .- све исто као и за претходни образац само пресечене странице – уместо на
једној сада на две - 46 од 80 и 47 од 80
Образац 6.- све исто као и за претходни образац само пресечене странице – уместо на
једној сада на две - 47 од 80 и 48 од 80
Напомена: Код појединих образаца се налази на једном листу потпис за један образац
и део текста који се односи на други образац!!!!
Ми смо комплетирали наведене обрасце по претходно објављенпој КД где су се наведени
обрасци и налазили само на једнм листу. Молим да нам одговорите следеће:
Морамо ли да поново сачињавамо и комплетирамо наведене обасце по последњој
објављеној 20191004161520 Измена II 4.10.2019. или не? Да ли су нам, важећи обрасци по
претходној КД прве измене?

2. На страни 40 од 79 у делу Образац техничке спецификације са структуром понуђене
цене, редни број 5.67 тражи се : Набавка и уградња антивандал сензора испод поклопца
повезан GPS системом, на Ц.С. и резервоар у Јабучју са повезивањем преко SCADE на
постојећим поклопцима. Техничке карактеристике батерије минимум 7000 mAh@3.6V,
ER18505M, контролор STM32, 3bit ARM, ниво заштите IP68. За захтеване сензоре
обавезно у понуди приложити каталог произвођача понуђеног антивандал сензора као и
атестну документацију.
Молимо Вас да нам укажете на тип антивандал сензора или потенцијалног произвођача
истог, обзиром да на нашем тржишту, а према датим карактеристикама није могуће
наћи понуду за антивандал сензоре као ни каталог понуђеног произвођача и атестну
документацију.
3. Наиме, наведене карктеристике антивандал сензора из друге измене и допуне конкурсне
документације односе се на батерију (min. 7000 mAh@3,6V), процесор (ER18505M,
kontrolor STM32, 3 bit ARM) и ниво заштуте (IP68). Ове 3 карктеристике не могу бити
део једне целине (сензора) већ је, у складу са овим, потребно осим сензора, у понуду
укључити и gsm/gprs комуникациони модул, заштитно кућиште са батеријским
напајањем, контролни центар који би укључивао следећу опрему – пријемни gprs
софтвер и мониторинг софтвер као и PC рачунар са лиценцираним мониторинг
софтвером. При том смо, у покушају да пронађемо одговарајуће решење за предметни
антивандал сензор, од више произвођача добили информацију да се такве јединице
више не производе (у прилогу пример - извод из каталога за једну од њих). У складу са
горе наведеним, сматрамо да је неопходно да Наручилац обустави даље активности по
предметној јавној набавци, односно, поново продужи рок за доставу понуда, док се са
пројектантом не усагласи и дефинише прецизно какве је техничке карактеристике
потребно да задовољи антивандал сензор, с обзиром да карактеристике дате у другој
измени конкурсне документације представљају техничко решење које је практично
неизводљиво.
4. Потребно је појсњење за ЈН 66/2019-Изградња водоводне мрезе у Јабуцју -Монтерски
радови Набавка и уградња антивандал сензора испод поклопца са траженим
карактеристикама Антивандал сензори нису ствар свакидасње употребе која се
користи.Молимо Вас да због тога у конкурсној документацији дефинишете које фирме
то дистрибуирају у Србији да би могли да дамо исправну понуду.Уколико не
одговорите сматрамо да је услов дискриминациони.
ОДГОВОРИ:
Поштовани,
1. Наручилац прихвата све обрасце из претходно објављене конкурсне документације који
нису били предмет друге измене конкурсне документације од 04.10.2019. године, са
напоменом да понуђачи посебно обрате пажњу на образац 2 Образац техничке
спецификације са структуром цене.
2. Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације за ЈН бр 66/19
Изградња дела водоводне мреже у Јабучју
3. Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације за ЈН бр 66/19
Изградња дела водоводне мреже у Јабучју
4. Наручилац ће извршити трећу измену конкурсне документације за ЈН бр 66/19
Изградња дела водоводне мреже у Јабучју
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 66/19 Изградња дела водоводне мреже у
Јабучју

Датум: 09.10.2019. године

