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Број:01-02-34/2018._9 

18.02.2019. 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА 

ЗА ПОТРЕБЕ  ЈКП ''ДРУГИ ОКТОБАР'', ВРШАЦ 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01-02-34/2018. 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне 

набавке: Услуге израде елабората о резервама подземних вода за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац, 

редни број набавке 01-02-34/2018. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке: Услуге израде елабората о резервама подземних вода за 

потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац, се обратило дана 14.02.2019. Наручиоцу, путем електронске поште, са 

захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-02-

34/2018._8 од 18.02.2019. 

 

Питањe заинтересованог лица: 

 

1. Na strani 23. Konkursne dokumentacije, u delu koji se odnosi na Poslovni kapacitet, između ostalog se zahteva 

da Ponuđač dokaže da je u prethodne 3 godine uspešno izveo hidrogeološka istraživanja I uradio najmanje 1 

Elaborat o rezervama podzmenih voda za izvorište kapaciteta minimalno 350 l/s. 

U projektnom zadatku navedeno je da je kapacitet postrojenja za preradu vode na izvorištu Pavliš 200 l/s, te stoga 

smatramo da je traženi uslov da je Ponuđač uradio najmanje 1 Elaborat o rezervama podzmenih voda za izvorište 

kapaciteta minimalno 350 l/s, diskriminatorski. 

Shodno tome, smatramo da uslov u pogledu poslovnog kapaciteta treba da se koriguje i da glasi da je Ponuđač 

uradio najmanje 1 Elaborat o rezervama podzmenih voda za izvorište kapaciteta minimalno 200 l/s!! 

Одговор Наручиоца 

У вези са наведеним Наручилац појашњава: 

 

У поглављу II /ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА/Конкурсне документације,на страни 4,5,6,7 
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Наручилац је навео да ЈКП објављује јавну набавку - Услуга израде Елабората о резервама подземне воде за 

следећа изворишта на територији Града: 

 

 1. Павлиш (350 л/с) 

 2. Велико Средиште (11 л/с) 

 3. Мало Средиште (3 л/с) 

 4. Гудурица (18 л/с) 

 5. Марковац (3 л/с) 

 6. Избиште (40 л/с) 

 7. Орешац (2 л/с) 

 8. Шушара (11 л/с) 

 

Пројектни задаци за израду Пројекта хидрогеолошких истраживања изворишта “Павлиш” и Елабората о 

резервама изворишта подземних вода “Павлиш” односе се на извориште подземних вода “Павлиш” чији је 

капацитет 350 л/с, а не на Постројење за прераду воде “Павлиш” које представља само један објекат у овиру 

изворишта подземних вода. 

Капацитет изворишта подземних вода “Павлиш” износи 350 л/с, док је капацитет Постројења за прераду воде 

у овом случају ирелеванта.  

У пројектном задатку је наведено да се Постројење налази у оквиру изворишта подземних вода да би се стекла 

општа слика о стању и објектима на изворишту подземне воде “Павлиш”. Капацитет Постројења за прераду 

воде нема никакве везе са пројектним задатком. 

 

У вези са наведеним, Наручилац остаје при условима и захтевима дефинисаним Конкурсном 

документацијом. 

Рок за подношење понуда остаје непромењен: 05.03.2019. до 10.00 часова.(члан 63. став 5). 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

    


