Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Број: 404-02-100/2014-05/16
Датум: 05.12.2014.
Београд

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР бр. 15
Поводом захтева за додатним појашњењем конкурсне документације за јавну набавку
бр. НЗН/03/14 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији школских
објеката у оквиру Програма модернизације школа, достављамо вам следећe одговорe:
1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У вези са:
ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Главни пројекат термотехничких инсталација за Основну школу ''Војвода Степа'' у
Београду. Постоје разлике у пројекту и предмеру који је саставни део тендерске
документације. Позиција: Е-ИНСТАЛАЦИЈА У КОТЛАРНИЦИ- 01. Капацитет котла
у пројекту је 560 кW. У предмеру који је саставни део тендерске документације је дат
котао од 700 кW. Такође се разликују количине везане за А-СИСТЕМ ЗА
РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ: није исти тип и број радијатора у пројекту и предмеру
који је саставни део тендерске документације. Молимо за појашњење.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Капацитет котла треба узети из Главног пројекта - 560 кW.
Предмер из Тендерске документације је узет из идејног пројекта, где није рађен
прецизан прорачун, јер није била урађена грађевинска физика-коефицијенти пролаза
топлоте, па је прорачун рађен на основу процене, зато се не слажу подаци из тендера
и Главног пројекта. Грејна тела су изабрана на исти начин. Тачно стање је у Главном
пројекту.
Молимо вас да доставите измењени предмер.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У прилогу је измењени предмер.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У вези са питањем за ЛОТ 2:
ПИТАЊЕ:
Београд, Врачар, ОШ „Светозар Марковић“

- Батерија у трокадеро (поз 3.5) није предвиђена. Потврдити.
- Поз. 3.7 ВЦ шоља тип симплон – на шта се мисли под „у цену су урачунате и
хромиране цеви за повезивање са батеријама“?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
- Поз 3.5 - Иако описом у предмеру није наведено, подразумева се да се трокадеро
испоручује са хромираном стојећом батеријом са продуженом лулом, у овом случају
једноручном (за хладну воду)
- Поз 3.7 - Позиција није правилно описана. Уместо „у цену урачунате и хромиране
цеви за повезивање са батеријама“ треба да стоји „и сав потребан материјал за
спајање моноблока са водоводном и канализационом инсталацијом“. Такође, треба
исправити и број ВЦ шоља које се морају набавити. У питању је 5+2 шоље, од којих
су 5 стандардне а 2 за особе са инвалидитетом, са свим пратећим елементима који се
уграђују као комплет опреме за особе за инвалидитетом (помоћни стубови и држачи и
сл.)
Молимо вас да доставите измењени предмер.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У прилогу Вам шаљемо допуњен и коригован предмер за инсталације ВИК.
Напомињемо да су поред коригованих позиција означених црвеним текстом, додате
позиције 3.8 и 3.9 које су грешком изостављене у предатој документацији.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У конкурсној документацији на страни 28/83 наведено је да понуђач мора да поседује
сертификат да је систем менаџмент који примјењује понуђач усаглашен са захтевима
стандарда ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001 који се односи на целу организацију за:
Извођење свих врста грађевинских и грађевинско занатских радова у високоградњи.
Као доказ потребно је приложити копију важећег сертификата издатог од стране
овлашћене организације.
Како је обавезно радити годишње провере према захтевима ISO 9001, OHSAS 18001 и
ISO 14001, да ли је потребно доставити интегрисану годишњу надзорну проверу према
захтевима сва три релевантна стандарда?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Потребно је доставити копију важећих сертификата.
4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Молим Вас да нам доставите предмер за термотехничке инсталације за ЛОТ 4,
Владичин Хан. Пошто смо на цд-у добили један предмер, а у Питањима и одговорима
бр 8. сасвим други.У прилогу Вам достављам оба предмера.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Валидан је предмер у excel формату који се налази у прилогу.
5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 1, ОШ Ђура Јакшић, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, поглавље IV СВЕТИЉКЕ , позиција 3. Молимо Вас да још једном проверите количину 643 комада.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Количине су исправне.
6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2, ОШ Војводе Степа у Београду
Носивост лифта се одређује према површини пода кабине.
Тражи се лифт носивости Q=350кг. Тражена површина кабине је P=1.1*1.4=1.54 м2 =
Q=600 кг (P=900 x 1000 мм = 0.9 м2 = Q=300кг ).
Потребан је податак колика је носивост лифта?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Носивост није по правилнику за лифтове. Ради се о подизној платформи са кабином без
врата са фото ћелијом за лица са отежаним кретањем. Носивост може да се смањи до
250 кг. У овом случају носивост је Q=350 кг. Брзина је: v = 0,15m/s. Висина дизања је
3900 мм.
7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2, ОШ Војводе Степа у Београду
Тражи се да кабина буде пролазна, а у доњем тексту стоји да су врата са исте стране. Да
ли је кабина пролазна?
Ако је кабина пролазна (возно окно 1650 x 1800 мм), онда и кабина треба да буде
дубока око 1600мм кад се одбију прагови. Ако је кабина пролазна онда је P = 0.9 X 1.6
мм = 1.44 - ccа 525 кг.
Молимо Вас да нам дате прецизне податке како би могли да дамо понуду.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Кабина није пролазна.
8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли је могуће продужити рок за предају понуда за 2 (две) недеље због обимне, у
различитим форматима, несређене и неусаглашене тендерске документације која се
допуњава свакодневно, а у циљу формирања најбоље понуде?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Рок за доставу понуда остаје 12. децембар 2014. године до 12 часова.
9. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли ћете нам доставити коначне – комплетиране предмере свих радова за све школе,
на ЦД-у?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Све допуне и измене конкурсне документације па самим тим и предмера су вам
достављене путем е-маил и објављене на интернет страници www.piu.rs.
Дана 13.11.2014. године вам је путем е-маила уз Питање и одговор бр. 2 достављен и
линк са кога можете преузети расположиву техничку документацију (цртеже). Линк је:
https://drive.google.com/file/d/0B68-KUgUodgNbmtnWkFDcUpFRzQ/view?usp=sharing

10. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
За ОШ Светозар Марковић молимо да нам доставите техничке цртеже за следеће
ставке:
У категорији VII Челична конструкција за ставке под редним бр. 2 и 3
У категорији XVIII Браварски радови за ставке под редним бр.
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
За решетке на позицијама: R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 потребан нам је податак за колико
оптерећење су намењене.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Тражени челични одбојници из ставке VII Челична конструкција под редним бр.: 2 и 3,
предмера грађевинско- занатских радова, се налазе у ДЕЛУ 1: Главни архитектонско
грађевински пројекат, на листовима под редним бројем: А34, А35, А36.
Тражене спецификације из ставке XVIII Браварски радови под редним бр.:
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 су саставни део техничке документације: ДЕО1: Главни
архитектонско грађевински пројекат, на цртежима под редним бројем: од А52 до А132.
За позицију из дела XVIII Браварски радови под редним бројем 15, достављамо допуну
описа у циљу појашњења ове позиције као и спецификације МР1, МР2 које се односе на
ову позицију:
Набавка материјала, израда и монтажа фасадног застора.
Завршно обрађени фасадни панел је од перфорираног пластифицираног челичног лима
у сивом тону по избору одговорног пројектанта (максималне пропустљивости до
50%), дебљине лима до д=2мм, постављен у раму од челичног “Л” профила 40/20/4мм.
Ободна ивица фасадног панела савијена је у „тацну“ у циљу укрућења и лакше
монтаже на примарну подконсрукцију.
Рам застора, везује се за стуб од челичног кутијастог профила 140/80/5мм, преко
челичног флаха као дистанцера 40/5мм.
Челични стубови анкеровани су у армирани бетонски елемент. Фасадни застор
радити према детаљу из пројекта а перфорацију лима према шеми достављеној од
стране одговорног пројектанта.
Завршна обрада: Све челичне елементе топлоцинковати,
док су завршни панели од топлоцинкованог пластифицираног лима.
Напомена: Све мере проверити на лицу места.
При набавци и уградњи опреме и материјала, узорке доставити на сагласност
одговорном пројектанту, Обрачун по м2.
Решетке су пројектоване за оптерећење од 5кN.
11. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
За ОШ Војвода Степа потребни су нам технички цртежи за следеће ставке:
У категорији XI Браварски радови за ставку под редним бр. 3 (за ограду и рампу)
У категорији VII Радови од челика за ставку под редним бр. 1
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Достављамо вам тeхничке цртеже у прилогу.

12. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У конкурсној документацији на страни 14/83 наведено је: Тендерска гаранција када је
издаје локална или страна банка, ту банку треба да прихвати и одобри Наручилац.
Шта је Наручилац мислио под овим?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Као што је наведено на страни 6 конкурсне документације гаранције понуђача
нерезидента морају да буду потврђене за од стране домаће банке прихватљиве за
наручиоца односно извођач ће бити обавезан да уз гаранције стране банке обезбеди и
супергаранције (контрагаранције) прихватљиве домаће банке.
13. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У предмеру и предрачуну, ЛОТ 1, ТОПОЛА, ОШ Сестре Радовић се налази предмер за
електро радове у оквиру споњног уређења објекта ДИС у Јагодини. Како је тендер
намењен модернизацији школа, молимо Вас да потрврдите да горе наведени предмер
спада у тендер.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Горе наведени предмер није саставни део овог тендера.
14. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Молимо Вас да за ЛОТ 1, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ОШ Младост, Санација фасаде и
предајне станице доставите предмер са тачним типовима тражене опреме за предајну
станицу.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У прилогу вам шаљем предмер и предрачун за предајну станицу са допуњеном поз. 1 и
поз. 2 а остала објашњења су садржана у одговору на питање бр. 3 у оквиру „Питања и
одговора бр. 8“.
15. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли тражени износ за обавезујућа писма о намерама обухватају вредност Уговора са
ПДВ-ом?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Обавезујућа писма о намерама обухватају вредност уговора без ПДВ-а.
16. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли можете да нам доставите шеме грађевинске столарије и браварије за објекте за
које недостају?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Дана 13.11.2014. године вам је путем е-маила уз Питање и одговор бр. 2 достављен и
линк са кога можете преузети расположиву техничку документацију (цртеже). Линк је:
https://drive.google.com/file/d/0B68-KUgUodgNbmtnWkFDcUpFRzQ/view?usp=sharing
17. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли се атести уграђених елемената од ПВЦ и АЛ профила и узроци профила
достављају уз понуду, или тек кад се уговори посао, надзорном органу на увид.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Атести се не достављају уз понуду.
18. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 3, школа „Сава Керковић“, Љиг – Браварски радови – о којој дужини ограде је
реч? Пошто је позиција дата по комаду.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Дужина ограде износи укупно 550 метара.
19. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 3, школа „Сава Керковић“, Љиг – Земљани радови и бетонски и АБ радови –
Молимо Вас да нам одговорите да ли су количине из позиција земљаних радова,
бетонских и АБ радова добре, пошто делују много веће него што би требало за израду
ограде.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Земљани радови су у реду пошто има доста нивелације односно равнања терена, као и
бетонски радови и армирачки радови.
20. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 3, школа „Вера Благојевић“ Бања Ковиљача – XI Разни радови – поз 2 – Молимо
Вас да нам појасните позицију, о каквим плетеним мрежама је реч?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У питању су мреже грифовано плетиво отвора 5x5 cm, а дебљина жице је 5 mm.
21. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Молимо за разјашњење шта је преовлађујуће у случају неслагања описа из предмера и
достављених шема. Пример: ЛОТ 2, Чуруг, ПВЦ профили.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Преовлађујући су предмери.
22. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У конкурсној документацији на страни 28/83 - Кадровски капацитет, тачка c) наведено
је да би Понуђач требао да има 120 cтално запослених радника. Понуђач ће доставити
списак запослених лица са назнаком која од њих намерава да ангажује на извођењу
Радова.
Да ли се као доказ може приложити ППП ПД образац за месец новембар, из којег се
види да Понуђач располаже са 120 радника или је довољан списак стално запослених
лица са назнаком која од њих намерава да ангажује на извођењу Радова?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Списак запослених се доставља на обрасцу из конкурсне документације ОБРАЗАЦ
КВАЛИФИКАЦИЈЕ 3.5.5 Б који ће бити саставни део уговора.
ППП ПД обрасце за месец новембар служи као доказ да подносилац понуде извршава
своје обавезе у погледу исплате зарада укључујући припадајуће порезе и доприносе.

23. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Због великог броја измена и допуна тендерске документације, пре свега измена у
предмерима, да ли ћемо, након последње измене, добити коначне сређене предмере са
свим промењеним количинама, описима и јединицама мера, а разврстано по објектима
у складу са изменама?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Све допуне и измене конкурсне документације па самим тим и предмера су вам
достављене путем е-маил и објављене на интернет страници www.piu.rs.
24. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли ћемо добити рекапитулације по објектима за сваки од ЛОТ-ова?
Ако не, да ли је дозвољено да Понуђач сам изради рекапитулацију или уписује
вредност коју је добио рачуном који није саставни део тендерске документације?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Уколико не постоји рекапитулација радова по објектима потребно је да Понуђач сам
изради рекапитулацију радова.
Такође је неопходно да попуни табеле у Делу II конкурсне документације, страна 79-83.
25. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли је могуће померање рока за предају понуда, због обимности документације и
њених измена?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Рок за доставу понуда остаје 12. децембар 2014. године до 12 часова.

Председник комисије за јавну набавку
Маја Пантић

