Питања и одговори:
Заинтересовано лице је дана 09.10.2017. године, у вези јавне набавке број
ЈН 31329/1 – 1 - 24, која се односи на набавку услуга - Реконструкција цевних
веза на магистралном цевоводу, поставило следећа питања:
Питање број 1:
„ Када је планирано увођење извођача у посао“?
Одговор:
„Почетак радова се планира за рано пролеће следеће године (2018.
године), када стање водоснабдевања буде најповољније. О тачном
датуму ће Извођач бити обавештен благовремено, тако да може да
изврши све потребне припреме.
Наручилац ће са Извођачем бити у сталном контакту, тако да ће
Извођач на време бити обавештен о тачном термину почетка радова.
Почетак радова се планира за пролеће 2018. године. Рок за завршетак је
90 дана од увођења Извођача у посао“.
Питање број 2:
„С обзиром да је рок извршења радова 90 дана, колико дана је предвиђено за
активни рад, односно колико дуго ће искључења трајати и колико пута ће бити
могуће искључити цевовод за тих 90 дана?“
Одговор:
„Обзиром да ће искључивање цевовода проузроковати поремећеј
водоснабдевања у читавом граду и успутним насељима, трудићемо се да
направимо такав план да то искључење буде што краће. Искључење ће
бити само једно. Планирано је да се пре затварања воде изврше све
потребне припреме, које се односе на ископ, обезбеђење ровова,
стварања свих потребних услова за рад, а да се у тренутку затварања
цевовода започну радови на демонтажи цеви (муљних испуста,
прикључака, ваздушних вентила) на што више локација оодједном како би
период поремећаја водоснабдевања био што краћи. У том периоду
Извођач треба да изврши демонтажу постојећих цеви, украјање и варење
нових и монтажу остатка до првог затварача, након чега се стичу
услови за пуштање воде, испитивање водонепропусности, испирање и
дезинфекцију“.
Питање 3:
„Да ли ће извођач имати дозволу да врши ископ пре гашења цевовода, или ће се
са ископом кретати тек након искључења?“
Одговор:
„Обзиром да ће искључивање цевовода проузроковати поремећеј
водоснабдевања у читавом граду и успутним насељима, трудићемо се да
направимо такав план да то исључење буде што краће. Искључење ће
бити само једно. Планирано је да се пре затварања воде изврше све
потребне припреме, које се односе на ископ, обезбеђење ровова,
стварања свих потребних услова за рад, а да се у тренутку затварања
цевовода започну радови на демонтажи цеви (муљних испуста,
прикључака, ваздушних вентила) на што више локација одједном како би
период поремећаја водоснабдевања био што краћи. У том периоду
Извођач треба да изврши демонтажу постојећих цеви, украјање и варење
нових и монтажу остатка до првог затварача, након чега се стичу
услови за пуштање воде, испитивање водонепропусности, испирање и
дезинфекцију”.
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Питање 4:
„Која је тренутна дебљина цеви муљних испуста“?
Одговор:
„Тренутну дебљину цеви нисмо у могућности да одредимо. Приоритет
су имале локацје где су се последњих година дешавале хаварије”.
Питање 5:
„Да ли је могуће објавити техничке детаље сваке шахте, или прецизније, на којој
дубини се налази магистрални цевовод поред сваке шахте (На обиласку је
речено да су неке цеви укопане на већим дубинама од приказаних скица на
страни 31)?“
Одговор:
„Мишљења смо, да технички детаљи сваке шахте нису релевантни за
давање понуде, у предмеру је ископ дат збирно за све локације у кубним
метрима. Дубина шахти на већини локација је 2 до 3 м, а на две локације
преко 4,5 м.“.
Питање 6:
„Позиција 5.2 – Варење челичних цеви и прирубница. Дата је количина по
дужном метру, да ли се мисли на цену варења по метру вара?“
Одговор:
„Позиција варења челичних цеви и прирубница је дата по метру дужном
вара.“
Питање 7:
„С обзиром да је обилазак терена био обавезан (страна 32.), као и да је
обилазак терена заказан и обављен 03.10.2017.године, молимо Инвеститора да
изда потврде о обиласку и објави записник о обилску терена (на обиласку
присуствовале 2 фирме)?“
Одговор:
„Обилазак локација је био обавезан али за исти наручилац није предвидео
никакво издавање потврда о извршеном обиласку. Обилазак локација је
требао да потенцијалним понуђачима приближи услове у којима ће се
наћи, изводити радове и уграђивати опрему, у случају добијања посла.
Технички део комисије за спровођење предметне ЈН је евидентирао
називе фирми и имена и презимена представника истих с којима су
извршили увиђај локација које су предмет предмер радова.
Ако неко од потенцијалних понуђача из оправданих разлога није могао
напред назначеног дана да посети локације на којима ће се изводити
радови, на наручиоцу је да процени, да ли ће његово релевантно стручно
особље наћи времена и омогућити том истом потенцијалном понуђачу
да накнадно посети исте и стекне бољи увид и представу, како ће, ако му
Одлуком о додели уговора буде додељен уговор, исти на најбољи могући
начин квалитативно и квантитативно рализoвати. Наручиоцу је у
интересу, на свакој јавној набавци да има што већи број понуђача и да
јавна набавка – тендер успе, јер из квантитета произилази и квалитет“.
С поштовањем,
у Нишу,
11.10.2017.године

Ј.К.П. „НАИСУС“ Ниш
службеник за јавне набавке
Миомир Стаменковић
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