
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј 

Наручилац: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј 

Адреса: Данила Киша 8/а 

Датум: 07.05.2015. године 

 

 

На основу Захтева за додатним појашњењима од стране понуђача, Комисија за јавне 

набавке доставља потребна појашњења, измене и допуне конкурсне документације у складу са 

чланом 63. ЗЈН: 

 

 

Молимо вас за појашњење конкрусне документације у следећем: 

 

1.    У делу II конкурсне документације – ДОДАТНИ УСЛОВИ, под тачком 1 а) је наведен услов 

за понуђаче да нису исказали губитак у претходне три пословне године. Предлог понуђача да 

измените овај услов сте одбили уз образложење да Наручилац жели да осигура за себе 

успешног извођача коме неће бити проблем да у гарантном року отклони недостатке који се 

појаве у току експлоатације бунара и да у случају потребе активира средство финансијског 

обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. Обзиром на дати одговор, предлажемо да 

још једном размотрите измену конкурсне документације у смислу да поставите услов да 

понуђачи нису исказали губитак у последњој (2013) години. 

 

Одговор 

У делу II конкурсне документације – ДОДАТНИ УСЛОВИ, под тачком 1 а) наведен услов за 

понуђаче да нису исказали губитак у претходне три пословне године, измени ће се да понуђачи 

нису исказали губитак у последњој (2013) години, због начела конкурентности. 

 

2.    У обрасцу број 5. – Образац структуре цене није предвиђен унос јединичних цена. Захтев 

Понуђача да извшите измену у овом обрасцу и да унесете додатне колоне у којима би се 

уносила јединица мере, предмерска количин, јединична цена и укупна вредност за предмерску 

количину нисте прихватили уз образложење да је предмер радова преузет из Главног пројекта 

предментог бунара и да ће се до јединичне цене доћи дељењем укупне вредности за 

предмерске количине са предмерском количином. Како на основу вашег одговора произилази 

да јединичне цене нису одређене, већ само одредиве, предлажемо да још једном преиспитате 

могућност да се изврши измена модела уговора у смислу да модел уговора садржи прилог у 

коме би били специфицирани радови, једница мере, количина, јединична цена и укупна 

вредност сваке услуге и укупна вредност радова, а као би једничне цене биле одређене у 

уговору. 

 

 



Одговор 

Образац бр. 5. – Образац структуре цене ће се исправити у смислу да се једнозначно виде  

количине, јединица мере и јединичне цене. Саставни део модела уговора ће бити и понуда и 

структура цене. 

 

3.    У одговору Понуђачу да из модела уговора није јасно да ли је у питању израда бунара по 

принципу „кључ у руке“ наводите да би се изведени вишкови радова до 10 % од уговорених 

количина третирали као уговорени радови, док би се сви остали вишкови који су већи од 10 % 

обрачунавили по јединичним ценама, које ће се израчунати дељењем укупне вредности за 

предмерске количине са предмерским количинама. Из вашег одговора остаје нејасно шта је са 

евентуалним мањковима радова. Такође је нејасно из конкурсне документације шта ако се 

након евентуалних извршених каротажних мерења појави потреба за извођењем накнадних 

радова или непредвиђених радова, односно који је начин утврђивања цене и начин уговорања 

ових радова. 

 

Одговор 

Модел уговора нигде не спомиње израду бунара по принципу „кључ у руке“, али након измене 

модела уговора биће јасно дефинисано, да сви вишкови и мањкови радова се обрачунавају на 

основу уговорених јединичних цена. 

 

4.    У одговору на питање понуђача да би измена пројектно техничке документације могла 

довести до промене цене сте одговорили да би измена ове документације могла довести до 

појаве вишкова радова и да би се вишкови радова обрачунавала на начин како сте одговорили 

на питања под бројем 3 и 4. Међутим измена пројектно техничке документације би могла 

довести и до појаве накнадних или непредвиђених радова, за које није јасно дефинисано 

конкурсном документацијом како би се утврдила њихова цена и на који  начин би се уговорили. 

 

Одговор 

У случају да евентуална измена пројектно техничке документације доведе до вишкова и 

мањкова радова, исти ће се обрачунати по уговореним јединичним ценама. У случају да 

евентуална измена пројектно техничке документације доведе до појаве накнадних или 

непредвиђених радова исти ће се дефинисати анексима уговора у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

   

5.    Услови у погледу Техничког капацитета: 

5.1. Постављен је услов да Понуђач располаже бушаћом гарнитуром за реверсно бушење 

(дубина бушења до 150 м, пречника бушења до 1000 мм). Обзиром на предмерске величине 

уводне колоне од д=900 мм сматрамо да је потребно да пунуђачи испуне услов да располажу 

гарнитуром са пречником бушења до 1200 мм, као длетом д=1200 мм. Такође сматрамо да би 

требало да Понуђачи  располажу и са апаратуром за каротажна мерења, обзиром да је 

предиђено у Техничкиој спецификацији (образац бр. 6) извођење ових мерења. 



 

Одговор 

Услов да Понуђач располаже бушаћом гарнитуром за реверсно бушење ће се изменити на 

начин да се не дефинише тачан пречник бушења бушаће гарнитуре и длета, него да ће се 

захтевати да уз доказ о поседовњу истих достави и изјава понуђача на свом меморандуму да 

бушаћом гарнитуром и длетом, коју поседује могу да се изврше сви предвиђени радови задати у 

предмеру радова са предвиђеним пречницима или већим од њих. Поставиће се и услов да  

Понуђачи морају да располажу и са апаратуром за каротажна мерења. 

 

5.2. Постављен је услов да Понуђач располаже перастим длетима (тропери и четворопери) 

пречника до 1000 мм и такође је у Обрасцу бр. 6 – Техничке спецификације у тачки 1.4.1.  

наведено да се бушење изводи пречником д=820 мм индиректним начином испирања 

набрушеног матријала, а да се бушење изводи перастим длетом. Овако постављеним условим 

нарушавате начело конкуренције, јер је реч о нестандардном алату које Понуђачи који се баве 

овом делатношћу према АПИ стандардима не морају да имају и  који служи за проширење 

бушотине при чему постоји могућност заглаве тих нестандардних алата и опреме. Стога 

предлажемо да не постављате као услов  за доказивање техничког капацитета овај 

нестандардни алат, а такође да у тачки 1.4.1. Обрасца бр. 6  извршите измене адекватне 

измене. 

 

Одговор 

Сматрамо да је ваша примедба оправдана и да ће се брисати горе наведени услов и изврши ће 

се адекватне измене Обрасца бр. 6. 

 

5.3. Постављен је услов да Понуђач располаже опремом за извођење хидродинамичког теста 

коју између осталог чини и „песколов“. Како је „песколов“ нестандарнди алат, овако 

постављеним условом нарушавате начело конкуренције те предлажемо да исти не постављате. 

У прилог овом нашем захтеву иде и чињеница што понуђачи дају гаранцију на изведене радове, 

тако да би свака евентуална појава песка у систему довела до обавезе Извођача да отклони 

његову појаву у гарантном року. Такође појаву песка у току извођења радова на изради бунара 

прати и Надзор који свакодневно оверава квалитет изведених радова и у случају појаве песка, 

Извођач ће одмах отклонити недостатак. 

 

Одговор 

Сматрамо да је ваша примедба оправдана и да ће се брисати горе наведени услов. 

 

5.4. Постављен је услов да Понуђач располаже ниже наведеном опремом и алатом чије се 

поседовање доказује књиговодственом картицом основног средства, или пописном листом, 

фотикопијом уговора о купродаји или уговора о закуп и слично: 

5.4.1.    Пераста делета (тропери и четворопери) пречника 1000 мм 



5.4.2.    Опрема и алат за манипулацју бушаћим прибором и бунарском конструкцијом (витло – 1 

ком, прихватне шелне – 3 пара) 

5.4.3.    Опрема за разраду и испирања бунарске конструкције (компресор, цеви, ињектор, 

пакерски уређај) 

5.4.4.    Опрема за извођење хидродинамичког теста (пумпа, потисни цевовод, протокомер, 

шибервентил, цеви за одвод воде, песколов, мерач за мерење промена нивоа подземних вода) 

 

Како се ради о алату за бушење и испитивање бунара, да ли је поседовање исте могуће 

доказати Изјавом понуђача на мемораднуму понуђача, потисану од стране овлашћеног лица 

Понуђача да поседује ову тражену опрему уколико се иста не води на задужењу, односно за 

исту није могуће обезбедити књиговодствене картице или пописне листе. 

 

Одговор 

Поседовање горе наведених алата могуће је доказати Изјавом понуђача на меморандуму 

понуђача, потписаном од стране овлашћеног лица Понуђача. Конкурсна документација ће се 

изменути на горе описан начин, због начела конкурентности. 

 

 

Комисија за јавне набавке: 

Кути Габор, дипл.инж.грађ. -мастер 

Јована Топић, cлужбеник за јавне набавке 

Бата Јожеф, дипл.инж. 

* документ је важећи без потписа и печата 

 

 


