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Питање 1: Зашто мора да се обиђе локација пре подношења понуде? Све информације
наручилац је дужан да напише у документацији и не може да условљава добијање
информација обиласком локације. Обилазак локације може да буде добровољан али
никако додатан услов. Све неопходне услове и подлоге морате да ставите на располагање
понуђачима и без обиласка локације.
Обилазак локације ради пројектант који добије посао. Овако тражите од понуђача да
почне са извршењем услуге пре него што добије посао. У том случају наручилац мора да
сноси трошкове обиласка локације чак и ако се појави 3000 понуђача.
Постоји информација да између 3000 и 5000 понуђача планира да се пријави наручиоцу за
обилазак локације. Како ће наручилац да у том случају сачува идентитет могућих
понуђача до отварања понуда што је дужан према Закону о јавним набавкама?
Овим је коришћено право из Закона да се укаже на недостатке из конкурсне
документације и да се предложи измена.
Наведене примедбе су конструктивног карактера, у циљу повећања конкуренције и
успешне реализације јавне набавке. Имајући напред наведено у виду, обраћамо се
наручиоцу да конкурсну документацију измени у складу са Законом о јавним набавкама
поштујући основна начела у поступцима јавних набавки, како не би дошло до подношења
Захтева за заштиту права понуђача, покретања прекршајног поступка, до непотребног
одуговлачења поступка и ненаменског трошења буџетских средстава.

Одговор 1: Обавеза Понуђача је да пре достављања понуде изврше обилазак предметних
објеката у циљу прецизнијег сагледавања обима посла и квалитета израде пројектне
документације. Физичко стање објеката не може се описно приказати, нити се кроз
ситуациони приказ објекта може сагледати функционалност и тренутно стање
хидромашинске опреме.

У циљу реконструкције хидромашинске опреме сматрамо да је потребан увид у изведено
стање објеката и опреме како би се пројектованим решењем испоштовао најбитнији услов;
реконструкција без прекида у водоснабдевању.
Полуукопан резервоар на локацији ЦС Манђелос је ван система водоснабдевања, али
изналажење решења санације истог немогуће је сагледати без директног обиласка
објеката, уз преглед расположиве документације.
С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

