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Број:5.2.-13359 

Дана: 21.05.2018.    

                                                                              

                                                               

Предмет: Одговор  на питањa потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

дана 17.05.2018. године за јавну набавку добара – Набавка течног кисеоника у отвореном 

поступку, број 21/18-С. 

 

 

Дана 17.05.2018. у 13,32 часова примили смо  путем електронске поште питања у вези са   

јавном набавком добара- Набавка течног кисеоника у отвореном поступку  бр. 21/18-С. 

Наручилац је потврдио пријем е-маила 17.05.2018. у 13,40 часова. 

 

ПИТАЊЕ БР. 1: 

 

Молимо Вас за појашњење и одговор на питање у вези са додатним условима за учешће у 

предметном поступку јавне набавке добара које понуђач мора испуњавати, а који су 

предвиђени на страни 21 Измењене конкурсне документације. Конкретно у вези са условом 

из тачке 2 да Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. 

 

Наиме у тачки 14 Измењене конкурсне документације, пасус 4 стоји да „У цену морају бити 

укључени и сви трошкови предметних добара укључујући...и трошкове везане за монтирање 

гасификационе станице течног кисеоника“. Даље, из Обрасца „Техничке спецификације“ 

датог на страни 36 Измењене конкурсне документације у тачкама 3-5 Услова за Понуђаче 

прописана је обавеза Понуђача да обезбеди и испоручи гасификациону станицу у складу са 

пројектно техничком документацијом из Прилога 1 Измењене конкурсне документације. 

 

Дакле, из садржине конкурсне документације је евидентно да Понуђач мора да испуни и 

одређене техничке услове везане за гасификациону станицу која ће бити монтирана на 

постојећу „Основу гасне станице“ дату у пројекту изведеног стања (из Прилога 1 конкурсне 

документације). 

 

Питање број 1 је: Имајући у виду да је додатним условима које понуђач мора испуњавати 

(а који су предвиђени на страни 21 Измењене конкурсне документације, тачка 2) 

предвиђено једино да Понуђач мора да располаже са НЕОПХОДНИМ техничким 

капацитетом у виду „минимално три мобилна резервоара течног кисеоника запремине од 

минимално 1000 литара, а максимално 2000 литара,  капацитета главног испаривача 80 

Nm
3
/h и радног притиска max 37 bar“, поставља се питање да ли је Наручиоцу (као 

објективно потребан и НЕОПХОДАН додатни услов везан за техничке капацитете) 

потребно и да Понуђач располаже и техничким капацитетом у виду „гасификационе 

станице“ коју је потребно испоручити Наручиоцу, монтирати и пустити у рад, а која 

„Гасификациона станица“ је потребно да буде технички одговарајућа за „основу гасне 

станице“ спрам „пројекта изведеног објекта основе гасне станице“ датог уз Прилог 1 

Измењене конкурсне документације који је њен саставни део. 

 

Подносилац сматра да уколико је Наручилац као неопходан додатни услов за Понуђача 

превидео располагање мобилним резервоарима (који служе за привремено и/или резервно 
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напајање течним кисеоником), онда је тиме пре као објектииван и неопходан додатни услов 

везан за техничке капацитете Понуђача морао да предвиди и располагање „Гасификационом 

станицом“ која одговара техничкој документацији из Прилога 1. Сматрамо да би овај 

додатни услов био у логичкој вези са предметом јавне набавке, ускладу са чланом 76 став 1 

и 2 у вези са ставом 6 Закона о јавним набавкама. 

 

Спрам свега наведеног Подносилац указује Наручиоцу на уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији за конкретну јавну набавку добара – течног 

кисеоника. Недостаци и неправилости се огледају у томе да за набавку течног кисеоника 

нису целовито одређени сви оправдани и неопходни додатни услови неопходни за 

предметну јавну набавку који су са њом у логичкој вези чиме се ствара реална могућност 

узимања у обзир као прихватљивих и понуда које не испуњавају све техничке услове за 

учествовање у јавној набавци и последично додељивања Уговора Понуђачу чија је понуда 

неприхватљива због непостојања неопходних техничких капацитета. У таквој ситурацији 

последично је могуће да дође до тога да Уговор буде закључен са Понуђачем који не 

располаже гасификационом станицом конкретних техничких карактеристика (из разлога 

што доказ  о расположивости о истом није уопште ни тражен конкурсном документацијм) 

због чега  извршење Уговора не би било могуће спровести у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама. 

 

ОДГОВОР бр. 1: 
У складу са одредбама тачке 14. и 16. конкурсне документације, одредбама модела уговора, 

као и техничким захтевима из техничких спецификација предметне јавне набавке, понуђач 

је у обавези да обезбеди и испоручи гасификациону станицу у складу са пројектно 

техничком документацијом (цртежи: Испаривач, Резервоар течног кисеоника, Основа гасне 

станице-диспозиција опреме). Поред наведеног, понуђач је у обавези да у току монтаже 

гасификационе станице, обезбеди континуално снадбевање ЈКП ВИК Нови Сад течним 

кисеоником, тако да се не ремети редовни режим рада постројења за прераду воде за пиће. 

 

Понуђач је дужан да монтира и пусти у рад гасификациону станицу течног кисеоника у 

року од најдуже 30 дана од дана закључења Уговора. 

 

Понуђач је у обавези да у цену укључи све трошкове предметних добара, укључујући 

трошкове испоруке добара на назначено место испоруке и трошкове везане за монтирање 

гасификационе станице течног кисеоника.  

 

У складу са наведеним, обавеза обезбеђивања и испоруке гасификационе станице 

представља уговорну обавезу изабраног понуђача, те понуђачи у моменту подношења 

понуде не морају имати обезбеђену гасификациону станицу у свом поседу. 

 

Међутим, сви понуђачи у моменту подношења понуде морају Наручиоцу понудити 

испоруку и монтажу одређене гасификационе станице течног кисеоника, која ће бити део 

предмета уговора, те у цену понуде укључити и с тим повезане трошкове. 

 

У циљу провере испуњености услова техничких спецификација у смислу усклађености 

понуђене гасификационе станице течног кисеоника са пројектно техничком 

документацијом (цртежи: Испаривач, Резервоар течног кисеоника, Основа гасне станице-

диспозиција опреме), сви понуђачи ће бити обавезни да у понуди поднесу техничку 

документацију произвођача гасификационе станице течног кисеоника која садржи техничке 

карактеристике гасификационе станице течног кисеоника коју понуђач нуди. 
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У вези са наведеним, Наручилац ће извршити одговарајућу допуну конкурсне 

документације. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2: 

Подносилац у вези са наведеним поставља још једно питање на које моли одговор од 

Наручиоца, Питање број 2 је: С обзиром да није наведен као додатни услов и располагање 

гасификационом станицом конкретних техничких карактеристика (предвиђених Прилогом 

1), да ли би у конкретној јавној набавци била прихватљива и оцену ради доделе уговора и 

понуда Понуђача који не располаже гасификационом станицом конкретних техничких 

карактеристика и/или не пружи доказ о томе? 

 

ОДГОВОР бр. 2: 
У циљу провере испуњености услова техничких спецификација у смислу усклађености 

понуђене гасификационе станице течног кисеоника са пројектно техничком 

документацијом (цртежи: Испаривач, Резервоар течног кисеоника, Основа гасне станице-

диспозиција опреме), сви понуђачи ће бити обавезни да у понуди поднесу техничку 

документацију произвођача која садржи техничке карактеристике гасне станице коју 

понуђач нуди. 

 

У вези са наведеним, Наручилац ће извршити одговарајућу допуну конкурсне 

документације. 

 

Понуда понуђача који понуди гасификациону станицу течног кисеоника која није 

усклашђена са пројектно техничком документацијом, биће одбијена. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 3: 

 

Подносилац на крају поставља и Питање број 3: С обзиром да је Наручилац у свом 

одговору на питања потенцијалног понуђача од дана 14.05.2018. године навео да је у 

погледу мобилних резервоара „простор за манипулацију ограничен“, те да се приликом 

експлоатације морају налазити у ограђеном простору, молимо за прецизирање колике су 

прихватљиве димензије мобилних резервоара на Наручиоца, спрам ограниченог простора? 

Такође, који су докази који се требају приложити из којих се виде тачне димензије и 

капацитети мобилних резервоара? 

 

Стога Подносилац предлаже да Наручилац, након разматрања и одговора на овај допис, 

предметну Измењену конкурсну документацију допуни у складу са чланом 63 Закона о 

јавним набавкама на начин да у делу који се односи на одређивање додатних услова који 

морају бити испуњени за учешће у предметној јавној набавци, и то у тачки 2 која се односи 

на располагање неопходним техничком капацитетом тако што ће као додатни услов додати 

и обавезу Понуђача да: 

 

- Располаже „гасификационом станицом“ која је у складу са пројектно техничком 

документацијом из Прилога 1, односно Пројектом изведеног објекта основе гасне станице, 

са евентуално додатим функционалним захтевима као и  

- Доказ да Понуђач располаже „гасификационом станицом“ у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама, нпр. У виду техничког досијеа произвођача са техничким 

карактеристикама „гасификационе станице“, заједно са пописном листом основних 

средстава или важећи уговор о закупу, лизингу, пројектну документацију и сл. 

-Располаже са три мобилна резервоара течног кисеоника одређених димензија (поред већ 

одређеног додатног услова у виду капацитета мобилних резервоара течног кисеоника) 
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-Доказ из којег се види да Понуђач располаже са три мобилна резервоара течног кисеоника 

тражених капацитета и димензија. 

 

ОДГОВОР БРОЈ 3: 

 

Максимално прихватљиве димензије сваког од три мобилна резервоара у основи су 1,8м х 

1,8м (укупна површина платоа за смештање мобилних контејнера је 1,8м х 5,5м.). Ширина 

улазне капије је 4м. 

 

Сви понуђачи ће бити обавезни да у понуди поднесу каталог призвођача са приказом 

техничких карактеристика и димензија резервоара. 

 

 

У складу са постављеним питањием за јавну набавку добара- Набавка течног кисеоника 

број. 21/18-С Наручилац ће изменити конкурсну документацију. Обавештење о другој 

измени конкурсне документације са другом измењеном конкурсном документацијом биће 

доступно сваком заинтересованом лицу на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца.  

 

 С поштовањем 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 


