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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: III-04-404-1-21/2017
Изградња бунара за снабдевање водом за пиће
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим питањима потенцијалног понуђача, дајемо
следећа појашњења у вези са припремањем понуде:
Питање: Зашто је потребно ангажовање 5 бушача када се изводи бунар дубине 126 м, тако да је за
рад у две или три смене у току 24 часа потребно имати 2, односно 3 квалификована бушача?
Предлажемо да коригујете број тражених бушача јер сматрамо да је дати услов дискриминишући
и нереалан за обим радова по спецификацији.
Одговор: Услов за минимум 5 (пет) бушача је постављен као сам кадровски капацитет понуђача
да поседује тај број лица а не као број лица који ће бити на терену.
Питање: Зашто се тражи поседовање 2 бушаћа постројења, када се буши један бунар, и због чега
носивост треба буде најмање 24 тоне, када је комплетна маса бунарске конструкције 323,9 мм
износи 6.994,26 кг (55,51 кг/м’ x 126 м). Предлажемо да се тражени услов измени и да уместо 2,
буде довољна једна бушаћа гарнитура за реверсно бушење са носивошћу од најмање 10 т. Зашта је
потребна дизалица најмање носивости 7 т, када ће на радилишту бити присутна бушаћа гарнитура
и багер-ровокопач? Предлажемо да се овај услов избирише из тендерске документације.
Одговор: Биће измењена конкурсна документација тако да је потребно минимум једно бушаће
постројење од најмање 24 тона и једно од минимум 12 тона. Услов да понуђач поседује минимум
једно бушаће постројење од 24 тона је постављен из разлога како би у случају прихвата или
заглаве алата у бушотини фактор сигурности за потезање алата био бар 3 (три) пута већи од
тежине алата на пројектованој и крајњој дубини бушотине. У случају да дође до неких
непредвиђених околности у току извођења радова на изради бунара, тј. квара бушаћег постројења,
захтевамо да понуђач/извођач поседује и резервно бушаће постројење како би се предметни
радови извели квалитетно и стручно у роковима предвиђеним уговором. Резервно постројење
потребно је да има минимум 12 т носивости. Услов да је потребна дизалица најмање 7 т носивости
је постављен из разлога безбедног утовара и истовара алата и опреме, бушаће и филтерске
конструкције до самог радилишта.
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