ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом
и развој градске железнице у Београду
„Београдски метро и воз“ Београд

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:ЈН 03/19
Датум: 27.12.2019.
ДОДАТНЕ ИНФОРАМЦИЈЕ /ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
БР. 3
На основу чл. 54 и 63 Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15), Комисија
за јавну набавку бр. ЈН 03/19: Набавка техничких и саветодавних услуга за пројекат београдског метроа, на
захтев заинтересованог лица даје додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде.
У наставку су питања заинтересованог лица и одговори Комисије за јавну набавку (у наставку Комисија) :
Поштовани,
Молимо Вас за следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку „Набавка техничких и
саветодавних услуга за пројекат београдског метроа“, бр ЈН 03/19:

1. У Одељку IV конкурсне документације у ком су наведени услови за учешће у поступку јавне набавке, тачка
6 која се односи на пословни капацитет, у оквиру првог захтева стоји „од чега минимум три на пројекту или
изградњи метроа…“. Молимо Вас за потврду нашег разумевања да би требало да пише „од чега минимум три
на пројекту изградње метроа...“.
Одговор Комисије: Не, постављени услов се односи
пројекат изградње метроа

на пројектовање ИЛИ изградњу метроа, а не на

2. У Одељку IV конкурсне документације у ком су наведени услови за учешће у поступку јавне набавке, тачка
7 која се односи на кадровски капацитет, захтева се да потврде треба да буду издате од компанија за које су
услуге обављање. Молимо Вас за потврду нашег разумевања да се то односи на послодавце код којих су
стручњаци били запослени или радно ангажовани на пројекту, а не на наручиоце самих пројеката.
Одговор Комисије: Потврде треба да буду издате од наручиоца посла - компанија
обављене.

за које су услуге

3. Конкурсном документацијом је захтевано да банкарска гаранција за озбиљност понуде буде у висини од
0,5% вредности понуде без ПДВ-а. С обзиром да је тачна вредност понуде обично позната пред предају
понуде, а да је за исходовање гаранције потребно одређено време, молимо за појашњење да ли је
прихватљиво да банкарска гаранција за озбиљност понуде буде већа од 0,5% вредности понуде без ПДВ-а.
Одговор Комисије: Да, прихватљиво је да банкарска гаранција за озбиљност понуде гласи на већи износ,
али не може да гласи на мањи износ од 0,5 % вредности понуде без ПДВ-а.
4. Молимо Вас за потврду нашег разумевања да су Образац број 6 и Образац број 8 дати као угледни
примерци, те да се искуство на пројектима може доказати и потврдама које је Понуђач претходно исходовао
од релевантних Наручилаца, а из чијих се садржаја види да пројекти одговарају захтевима из тачке 6, дела
IV конкурсне документације .
Одговор Комисије: У поступку јавне набавке понуђач треба да докаже да испуњава додатни услов који је
предвиђен конкурсном документацијом. Уколико понуђач не докаже да испуњава додатни услови, понуда ће
имати битан недостатак и биће одбијена као неприхватљива, тако је од значаја је да ли је достављеним
доказима у понуди доказана испуњеност постављеног услова, из чега следи да понуђач може доставити дуге
потврде ако се истим може доказати испуњеност захтеваног услова.
5. У оквиру Одељка IV, тачка 7 конкурсне документације – Кадровски капацитет, као један од услова за
кључне експерте у тачкама А), В), Г) и Д), Наручилац је предвидео следеће: “који је учествовао у
пројектовању или изградњи на најмање два метроа”. Имајући у виду да је предмет ове набавке техничка и
саветодавна помоћ током израде техничке документације и израда потребних докумената за наставак
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реализације пројекта, а да се као релевантно искуство признаје не само искуство на пројектовању, већ и на
изградњи метроа, молимо Вас да се као релевантно искуство призна и стручни надзор на изградњи метроа.
Одговор Комисије: Да, Наручилац ће признати и стручни надзор на изградњи метроа, о чему ће сачинити
измену конкурсне документације.
6. Молимо Вас да потврдите наше разумевање да у захтеву за кључне експерте Одељак IV, тачка 7. под А),
В), Г) и Д) за захтев “који је учествовао у пројектовању или изградњи на најмање два метроа” под појмом
пројектовање Наручилац подразумева учешће у припреми различитих врста техничке документације?
Одговор Комисије: Наручилац ће у овом делу измењати конкурсну документацију у којој ће прецизније
дефинисати појам пројектовања, коју измену ће накнадно благовремено објавити.
7. Наручилац је у Одељку IV тачка 7. конкурсне документације под Б) Кључни експерт у области геологије
предвидео као један од услова за испуњавање кадровског капацитета да је кључни експерт из области
геологије био одговорни пројектант за израду геотехничке документације на најмање два пројекта тунелских
система укупне минималне дужине 10 километара. Молимо Вас за појашњење да ли се укупна минимална
дужина односи на оба референтна пројекта заједно?
Одговор Комисије: Да, односи се на оба пројекта заједно.
8. Наручилац је у Одељку IV,тачка 7. конкурсне документације под Б) Кључни експерт у области геологије
предвидео као један од услова за испуњавање кадровског капацитета да је кључни експерт из области
геологије учествовао у пројектовању или изградњи на најмање два пројекта тунелских система, чија вредност
услуге није мања од 24.000.000,00 динара без ПДВ-а. Аналогно питању број 5, молимо Вас да као референтне
пројекте прихватите и пројекте на којима је експерт био вршилац стручног надзора.
Одговор Комисије: Да, Наручилац ће признати и стручни надзор на изградњи метроа, о чему ће сачинити
измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

