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СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 05.11.2018. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број
17/18, примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
Питање 1: Услов који се односи на Лидар за снимање комплекса у 3D није у логичкој вези
са предметом набавке и није неопходан за успешну реализацију предмета набавке. Он се
користи када се снимају веће површине, што овде није случај. При том у Србији постоји
један овакав уређај и представља очигледан пример ограничавања конкуренције. Овако
постављен услов је предимензиониран у односу на предмет набавке те представља основ за
подношење захтева за заштиту права на садржај конкурсне документације који ћемо поднети
уколико овај услов не избаците из додатних услова.
Одговор: У пројектном задатку Наручилац захтева да се изради 3D катастарско топографски
план. Површина целог комплекса износи 45000 m2 на којем се налазе више од 10 објеката
укупне површине 16000 m2. У пројектном задатку се захтева и израда спољног уређења
комплекса где треба обухватити постојеће објекте, дрвеће, површине. Наручилац са 3D
катастарско топографским планом може да добије најквалитетнији приказ постојећег стања
целог комплекса. За израду 3D катастарско топографског плана је потребан Лидар мерило
који може да сними постојеће стање комплекса и да се на основу тог мерењa (снимања)
прикаже стање у графичком смислу идентично као стварно стање. Право Наручиоца је да
захтева у свакој позицији најквалитетнију обраду техничке документације.
Из свега тога захтев да понуђач располаже са Лидар мерилом за израду 3D катастарско
топографског плана је у потпуности у логичкој вези са предметом набавке.
Питање 2: Из ког оправданог разлога захтевате да део техничког капацитета буде на
располагању минмално годину дана пре објављивања позива? Услови се доказују у време
подношења понуде, а не годину дана пре објаве позива за подношење понуда.
Одговор:
Наручилац жели да понуђач успешно ради већ једно време са предметним мерилима и то
уопште не представља било какво ограничавање конкуренције.
Kомисија за јавне набавке

