Питања и одговори:
Заинтересовано лице је дана 23. 06. 2017. године, у вези јавне набавке
број ЈН 11684/1 – 1 – 13, која се односи на набавку Материјала за
одржавање водоводне и каналозационе мреже поставило следећа
питања:
ПИТАЊА:
„Дана 17.06.2017. објавили сте одговоре на питања где је између осталог , један о
одговора био да је могуће уз понуду доставити овлашћење произвођача у
фотокопији (са преводом) уз обавезу изабраног понуђача да достави оригинал на
увид. Изменом конкурсне документације од 21.06. на страни 22 као додатни услов
за све партије у тачки 1. наведено је да је уз понуду доставити оригинал
овлашћења за учешће на предметној јавној набавци - питање је следеће да лли
важи одговор од 17.06. тј . да ли је могуће доставити фотокопију овлашћења уз
обавезу изабраног понуђача да достави оригинал на увид?
Да ли су изменом од 21.06. поништени и остали одговори од 17.06.2017?
Ако јесу поново постављам питање:
- За партију 8 - ПЕ цеви и туљци са слободним прирубницама, у документацији је
наведено да се тражи тип 2 са заштитним слојем од полиетилена тип ПЕ100РЦ да ли се могу нудити цеви у потпуности израђене од полиетилена ПЕ100РЦ као
још сигурнија варијанта од цеви које имају само заштитни слој а остали део им је
израђен од обичног ПЕ100 (логично је да се прихвати боља опција као могућност)?
Такође за партију 8. као додатни услов тражи се атест произвођача сировине за
материјал ПЕ100 - ако је у питању двослојна цев тип 2, или ако је у питању тип 1 у
потпуности израђен од материјала ПЕ100РЦ - зашто се не тражи и атест
произвођача сировине за материјал ПЕ100РЦ?
Као услов у тачки 2. на страни 22, наведено је и да се доставља оригинал или од
стране произвођача оверена фотокопија каталога - молим да објасните шта значи
од стране произвођача оверена фотокопија?
Такође, наводи се да се попуњава и понуда у еџцел-у која се доставља на фласх
меморији или цд-у, пошто на Вашој интернет страни нисам успео да нађем
поменуту еџцел табелу, инсистирам да је објавите у оквиру конкурсне
документације на порталу за јавне набавке као што по ЗЈН и имате обавезу, у
супротном сматраћемо да еџцел табелу нисте ни објавили.

ОДГОВОРИ:
1)

Могуће је доставити фотокопије овлашћења, уз обавезу најбоље
рангираног понуђача да достави оригинале на увид пре доношења
одлуке. Напомињемо да овлашћење мора имати читко име и презиме

потписника, телефонски број и адресу електронске поште потписника
ради провере веродостојности. Уколико је овлашћење на страном језику
мора бити преведено од стране овлашћеног преводиоца. Превод се такође
може доставити у форми фотокопије, а оригинал превода ће се такође
тражити од најбоље рангираног понуђача на увид пре доношења одлуке.
Измена конкурсне документације у складу са овим одговором, биће
објављена на званичним сајту Портал јавних набавки, као и на нашoj
интернет страници.
2) Изменом од 21.06.2017. године нису поништени одговори од 17.06.2017.
године.
3) Изворно опредељење Наручиоца да материјал израде цеви буде PE=100
RC тип 2, јесте смањење могућности евентуалне злоупотребе од стране
произвођача и израде цеви од обичног материлаја PE=100 на којима је само
утиснита ознака PE=100 RC. Такође, RC тип 2 има упозоравајући
спољашњи слој плаве боје, испод којег се лако уочи црни слој када дође до
значајног оштећења приликом транспорта или уградње (лакше је уочити
битна оштећења и одстранити их пре пуштања цевовода у рад).
Код PE цеви RC тип 1 које су комплетно црне боје, много је теже визуелно
утврдити:
- да ли је дошло до значајног оштећења цеви,
- да ли је материјал израде обичан PE=100 RC или обичан PE=100,
- да ли је употребљен можда и рециклирани полиетилен.
Међутим, ради повећања конкурентности понуда, дозвољена је
могућност да се понуде PE цеви и у верзији PE=100 RC тип 2 (само
спољни слој да буде од полиетилена високе густине RC) и у верзији

PE=100 RC тип 1 (да цела цев да буде од полиетилена високе густине RC,
чиме се неспорно повећава квалитет уколико је стварно употребљен тај
материјал).
Напомињемо да ће Наручилац након пријема цеви, периодично и без
најаве вршити контролу узорака материјала од којих су исте израђене.
Уколико се утврди да материјал израде примљених цеви није PE=100 RC,
доћи ће до активирања свих радњи у смислу реализације менице за добро
извршење посла, затим додељивања негативне референце и раскида
уговора са таквим добављачем, а све у складу са важећим ЗЈН.
Измена конкурсне документације у складу са овим одговором, биће
објављена на званичним сајту Портал јавних набавки, као и на нашoj
интернет страници.
4) У изворној верзији када су захтеване само цеви PE=100 RC тип 2, 90%
унутрашњег слоја цеви је био PE=100, па је зато и тражен атест
произвођача сировине само за материјал PE=100. Пошто смо дозволили да
се понуде и цеви PE=100 RC тип 1 (комплетно озређене од полиетилена
RC), слажемо се са питањем и констатацијом потенцијалног понуђача и
захтевамо да се достави атест произвођача материјала и за PE=100 RC.
Измена конкурсне документације у складу са овим одговором,
бићеобјављена на званичним сајту Портал јавних набавки, као и на нашoj
интернет страници.
5) "Од стране произвођача оверена фотокопија" значи да се може
приложити и фотокопија каталога/извода каталога на којој се види печат
произвођача (и печат такође у фотокопији) на свакој приложеној
страници.
Наручилац ће од најбоље рангираног понуђача захтевати на увид
фотокопије каталога/извода каталога на којима се види печат
произвођача у оригиналу, пре склапања уговора. Овај одговор представља
саставни део конкурсне документације.
6) Наручилац одустаје од захтева да се попуњава и понуда у ексел (еџцел)
програму.
Измена конкурсне документације у складу са овим одговором, биће

објављена на званичном сајту Портал јавних набавки, као и на нашoj
интернет страници.

у Нишу,
26.06.2017.године

Службеник за јавне набавке
Миомир Стаменковић

