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          У складу са чланом 63.став 2.Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС“  бр.124/2012,  14/2015  и 68/2015), Комисија  образована  за  спровођење
поступка  јавне  набавке  у  отвореном  поступку,  даје  додатне  информације  и
појашњења у  вези припремања понуде за  јавну набавку у отвореном поступку
бр.1.2.56 – Геолошко истраживање за регионалну депонију.

     У  Јавно  предузеће  за  уређивање  грађевинског  земљишта  “Краљево”
достављена су питања заинтересованог понуђача,заведена под бројем 4529 од
20.11.2018.године, за  јавну  набавку  услуге  у  отвореном  поступку  -  Геолошко
истраживање за регионалну депонију. , ј.н.бр.1.2.56
              

              Питање 1: 
     С обзиром да се ради о Регионалној депонији, сматрамо да
    услови који су предвиђени конкурсном документацијом, нису адекватни и да би
   их требало поправити.
    - Прво је неопходно да се уврсте Велике лиценце привредног друштва, које
    издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а које се
    односе на Регионалне депоније. То су: П180Г1, П180Г3, П180Т1.
    - Друго, с обзиром да су пројектним задатком предвиђени геодетски
    радови, такође би требало у услове уврстити Лиценцу Републичког Геодетског
    завода, као обавезан услов, што значи да само привредно друштво које је
    поседује може да се бави предметним радовима.
    - За обе горе наведене лиценце постоје Одлуке Републичке комисије за
    заштиту права понуђача, којима је наложено Наручиоцима да поправе 
конкурсну документацију која се односи на овај предмет јавне набавке, тако што 
ће лиценце уврстити у конкурсну докуменатацију. 

                 Одговор:     
Правилником  о  начину,  поступку  и  садржини  података  за

    утврђивање  испуњености  услова  за  издавање  лиценце  за  израду  техничке
    документације  и  лиценце  за  грађење  објеката  за  које  грађевинску  дозволу
    идаје  Министарство,  односно  Аутономна  Покрајина,  као  и  о  условима  за
    одузимање тих лиценци (Сл. Гласник РС, бр.24/2015, предвиђено је да је иста
    неопходна  за  израду  техничке  документације:  генералног  пројекта,  идејног
    пројекта,  пројекта  за  грађевинску  дозволу,  пројекта  за  извођење  и  пројекта
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    изведеног објекта. Како то није случај у овој набавци, сматрамо да наведене
    лиценце нису неопходне за ниво документације предвиђен истом набавком.

Питање 2: 
Конкурсном документацијом уопште нису предвиђене референце

    као ни технички капацитет, што сматрамо неопходним да сваки понуђач докаже
    да има искуства у обављању послова који су предмет јавне набавке, као и да
    има одговарајућу опрему и машине које су неопходне како би се истраживања
    ваљано извршила.
    - С тога сматрамо да је неопходно да се уврсте референце које се односе
    на пројектовање Регионалних депонија, а нарочито бар једна референца која
    се односи на геотехничка истраживања за оцену и избор најповољније локације
    за Регионалну депонију.
    - Исто тако сматрамо да је неопходно да се уврсти технички капацитет, и
    то: Машинска бушаћа гарнитура, Статички пенетрометар са пијезоконусом за
    мерење порних притисака, Акредотована лабораторија за геомеханичка
    испитивања тла…

        Одговор: 

Као што је речено у претходном одговору, с обзиром на ниво
    документације која је у питању у овом случају, сматрамо да додатни услови
    које предлажете нису неопходни.

Питање 3: 
Програмом геолошких истраживања нису предвиђене инжењерско

    геолошко и хидрогеолошко картирање терена и израда инжењерско-геолошке и
    хидрогеолошке карте, што је један од кључних стручних докумената за оцену и
    избор локације за регионални центар за управљање отпадом.
    Не може се локација бирати само на основу топографије, већ се у првој
    фази морају урадити, за укупне површине 70 ха и 60 ха, и наведена
    истраживања.
    Анализом топографије и геолошког картирања терена, могуће је наведене
    површине смањити на потребних 25 ха.

       Одговор: 
Програмом није предвиђен избор локације на основу топографије

    већ само усмеравање геолошких истраживања на обе потенцијалне локације на
    просторе који морфолошки задовољавају услове за изградњу  
планираног објекта.

Питање 4: 
У  другој  фази  су  предвиђена  прелиминарна

    истраживања-геофизичка  и  истражне  јаме,  а  у  трећој  фази  допунска
    геотехничка  и  хидрогеолошка  истраживања  за  одабрану  локацију.
    Не може се избор локације правилно одредити само на основу геофизике и
    неколико јама. Потребно је геотехничке и хидрогеолошке радове из треће фазе
    пропорционално распоредити на обе локације, и тек онда на основу анализе
    свих  резултата  геолошких  истраживања  (геофизика,  геотехника  и
    хидрогеологија), препоручити једну повољнију локацију од друге у геолошком
    смислу.

     Одговор: 
Програм је дефинисан како би што боље прилагодио трошкове и

    добијање  довољно  информација  за  избор  најбоље  од  две  потенцијалне



локације.
    Са  топографијом  терена,  геофизиком  и  јамама  постојаће  довољно
информација за давање препоруке за најбољу локацију на терену.

  Након  избора  локације  фокус  ће  бити  на  геолошким,  геотехничким,и
    хидрогеолошким истраживањима.

Питање 5: 
За изабрану локацију на основу геолошких и других параметара 

које третира студија изводљивости, изводиће се детаљна геолошка истраживања 
као подлога за израду пројектно техничке документације регионалног центра.

     Одговор: 
Као у другом делу одговора на питање бр. 4.

С поштовањем 

                                                                                                КОМИСИЈА


