ОШ"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Школска 3
Број: 1166
Датум: 11.12.2015. године

Поштовани у вези вашег захтева за додстним информацијам и појашњавањем Јавне
набавке за јавну набавку ЈН ОП –10/2015 радова- Изградња фискултурне сале у
подручном одељењу у Новим Лединцима од 09.12.2015. године а у складу са чланом
63. став 3 Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12,14/15 И 68/15) овим
путем исте вам достављамо:
Питање 1 :
Питање за 8. Браварске радове, стр 28 и29, позиција 1 и 2:
Молимо вас да доставите све шеме браварије као и технички опис за ове позиције (пос
1 и пос 2). Нисте доствили шеме браварије и не могуће је дати релевантну цену на
основу описа из тендерске документације.
Одговор1 :
Шеме браварије не претстављају обавезан елемент конкуурсне документације .
Наручилац је у предмеру радова дао детаљан опис и димензије столарије . У
одговорима на додатна појашњења од 05.12.2015. јасно смо појаснили да се понуда
даје на основу достављеног предмера.Одговор на ово питање је дат 05.12.2015 за
питање број 12.
Питање 2 :
На стр. 7 Конкурсне документације 15) средтство финансијског обезбеђења : навели
сте да понуђач уз понуду доставља за озбиљност понуде бланко соло меницу и
меничним овлашћењем.
У саставу конкурсне документације се не налази образац меничног овлашћења. Да ли
понуђач да достави менично овлашћењење на сопственом образцу?
Одговор 2 :
Понуђачи достављају менично овлашћење на сопственом обрасцу.
Питање 3 :
БЕТОНСКИ РАДОВИ, ПОЗ 2: 1.Да ли у цену улази арматурна мрежа Q188? Или се
сматра да спада у укупну количину арматуре у Армирачким радовима?
2. БЕТОНСКИ РАДОВИ, ПОЗ 5: Да ли можемо користити готове префабриковане
ивичњаке?
3. БЕТОНСКИ РАДОВИ, ПОЗ 8: Да ли у цену улази оплата или се посебно
обрачунава?
4. БЕТОНСКИ РАДОВИ, ПОЗ 10: Да ли у цену улази оплата или се посебно
обрачунава?
5. БЕТОНСКИ РАДОВИ, ПОЗ 19: Да ли се могу користити готове префабриковане
риголе?

6. БЕТОНСКИ РАДОВИ, ПОЗ 20: Да ли можете да доставите детаље вентилаионе
капе? Да ли се могу користити готове вентилационе капе?
Одговор 3:
1.Арматурна мрежа се обрачунава посебно у одељку армирачки радови , како и стоји
у предмеру радова .
2. Наручилац није захтевао ливење на лицу места стога се могу користити готови
префабриковани ивичњаци задатих димензија
3. Оплата се посебно обрачунава у одељку тесарски радови .
4. Оплата се посебно обрачунава у одељку тесарски радови.
5. Наручилац није захтевао ливење на лицу места стога се могу користити готове
префабриковане риголе пројектованих димензија.
6. Детаљи вентилационе капе се налазе у главном пројекту , чији је увид обавезан .
Могу се користити готове префабриковане вентилационе капе пројектованих
димензија.
Питање 4:
С обзиром да захтевате да понуђач испуњава пословни капацитет за поднодношење
понуде да је:
"Током (2010,2011,2012,2013 и 2014) извео грађевинске, грађевинско занатске
и инсталатерске радове на најмање 3 објеката високоградње јавне намене или пословни
објекти са кровном конструкцијом система лучне греде распона преко 20 метара од
ламелираног носача. Укупна бруто грађевинска површина сваког од изграђених
објеката за које се доставља референца мора да буде преко 800м2"
као и кадровски капацитет наведен у конкурсној документацији :
"једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 или, 411 са потврдом
да је одговорни инжињер учествовао као одговорни извођач радова на изградњи
минимум 2 објекта јавне намене из области високоградње минималне површине од 800
м2.
Зашто, ако сте већ тражили у пословном капацитету објекте јавне намене или
пословни капацитет, нисте у кадроском капацитету дозволили да је одговорни
инжењер учествовао као одговорни извођач на изградњи и пословних објекта а не само
објектима јавне намене?
Стиче се утисак да правите дискриминацију међу понуђачима, тј. да Комисија за јавне
набавке у овом поступку фаворизује одређеног понуђача.
Мишљења смо да за извођење радова није битно да ли је одговорни инжењер био
одговорни извођач на објектима јавне намене или пословних објеката већ је битна
ВРСТА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА који чине предметну набавку.
Сматрамо незаконит захтев који се односи на тражено искуство (референт потврде) у
погледу радова који су изведени на објекатима јавне намене или пословним објектима,
јер смо у сазнању да само једна фирма и то Пирамида ДОО Сремска Митровица,
поседује тражену референцу од које смо добили информацију да је већ резервисана за
ову ЈН.
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дискриминишући пословни капацитет јер да сте испитивали тржиште, као што сте
били дужни, знали би да овако дефинисан пословни капацитет није прихватљив у
отвореном поступку.
Одговор 4:
Наручилац остаје при захтеваном пословном и кадровском капацитету.
Нетачне су тврдње потенцијалног понуђача да само једна фирма и то Пирамида ДОО
Сремска Митровица, поседује тражену референцу. На тржишту постоји већи број
фирми које испуњавају захтевани пословни капацитет. Напомињем да је само један
понуђач постављао питања везана за захтевани пословни капацитет из чега произилази
да осталима исти није дискриминишућ и незаконит.
Чињеница да захтеване референце не поседује подносилац захтева за додатна
појашњења не чини овај услов незаконитим , дискриминишућим ... Напротив сматрам
да је потенцијални понуђач злонамеран и врши злоупотребу Закона о јавним набавкама
, као и кривично дело клевете - чл. 170 Кривичног законика ( Сл. Гласник РС број
85/2005, 107/2005,72/2009,111/2009,121/2012,104/2013 и 188/2014).
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