ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 6
набавка број ОП/Р/01/15
објављено 24.02.2016. године
Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр.
ОП/Р/01/15 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу
групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3,
достављамо вам следећe одговорe:
1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 1 - СУРДУЛИЦА-ОШ Ј.Ј.Змај
СУРДУЛИЦА - ОШ Ј.Ј. Змај - Б ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА САЛЕ,
позиција 1:
а. Да ли је предвиђен један измењивач са расхл.флуидом и за грејање и хлађење или је
за грејање предвиђен топловодни измењивач. Који је расхладни флуид у систему
(Р410А или Р407)?
б. Да ли је предвиђена филтрација на извлачењу ваздуха?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
а) У овој фази није предвиђена компресорско кондензаторска јединица.
б) У комори су предвиђена два филтера, један филтер класе Ф5, а други класе Ф8. Оба
се налазе у потисној секцији.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 1 - Гаџин Хан - ОШ Витко и Света
Б ВАЗДУШНО ГРЕЈАЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ
21. Трансформатор за маx. 7 серво мотора, ТА
ком 2
Молимо Вас да јасно дефинишете позицију.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Увид у пројектно-техничку документацију можете остварити сваког радног дана у
периоду од 10 – 14 часова на адреси: “ЈУП Истраживање и развој” доо Београд, Вељка
Дугошевића бр. 54, 11000 Београд, V спрат, особа за контакт: Ивана Мроз.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2 - ОШ Димитрије Туцовић-Чајетина
СИСТЕМ П1/В1, позиција 1:
а. Са којим процентом свежег ваздуха је предвиђено да ради систем?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У прилогу је технички опис са детаљним подацима.
4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2 - СЕВОЈНО
Д.ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ, позиција 1:
а. Колика је захтевана излазна температура?
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ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Убацна температура ваздуха је 38,6 C.
5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Дa ли ће наручилац прихватити као доказ за лице за безбедност на раду уговор о
ангажовању правног лица са фотокопијом лиценце за обављање послова безбедности и
здравља на раду и фотокопијом уверења о положеном стручном испиту о практичној
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Лице за безбедности и здравље на раду може бити ангажовано по било ком основу.
Понуђач у Обрасцу квалификације 3.5.4 – кључно особље мора да наведе име и
презиме лица које ће обављати послове безбедности и здравља на раду.
Понуђач је у складу са тендерском документацијом обавезан да као доказ за све
представнике извођача за управљање пројектом достави биографије као и Образац
квалификације 3.5.4 и 3.5.4А.
Наручилац задржава право да тражи од понуђача да накнадно обезбеди, за сво
ангажовано техничко особље, следећа документа:
- Копије предметних лиценци са потврдом о важењу лиценци и одговарајуће
уверење/потврду за лице запослено на пословима безбедности на раду;
- Копије уверења послодаваца или писма препоруке или предметних уговора којима
доказује професионално искуство.
6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли је могуће испуњеност обавезних услова (Извод из регистра надлежног органа,
Потврде надлежних судова, Уверења надлежних пореских органа) доказати Изводом из
регистра понуђача који издаје Агенција за привредне регистре Републике Србије које
понуђачи редовно користе у поступцима јавних набавки?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Видети Појашњење бр. 4 објављено 19.02.2016. године, Одговор број 12.
7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У делу 2.2 – Тендерски подаци – став 5.1 – обавеза понуђача о посети локације.
Питање: Да ли је потребна најава обиласка? Ако је потребна, коме упутити захтев?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Није потребна најава обиласка.
8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли предмер и предрачун радова може бити исписан компјутерски или мора ручно?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Предмер и предрачун радова не мора бити исписан ручно.
9. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У делу 2.3 – Подаци за квалификацију – тачка 2 – кадровски капацитет
Питање: Да ли лице за безбедност које поседује лиценцу 410 и 411 може испунити и
услов за тражене грађевинске инжењере где се траже 4 извршиоца?
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ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У складу са тендерском документацијом тражени кадровски капацитет у погледу
представника извођача за управљање пројектом износи укупно 12 лица, од којих
понуђач мора да има 4 дипломирана инжењера архитектуре или дипломирана
инжењера грађевине са лиценцом 400 или 401 или 402 или 410 или 411 и 1 лице за
безбедност на раду.
10. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У делу 2.3 – Подаци за квалификацију – тачка 2 – кадровски капацитет
Питање: Да ли исто лице може да буде и директор пројекта и један од 4 извршиоца –
грађевинских инжењера?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У складу са тендерском документацијом тражени кадровски капацитет у погледу
представника извођача за управљање пројектом износи укупно 12 лица, од којих
понуђач мора да има 4 дипломирана инжењера архитектуре или дипломирана
инжењера грађевине са лиценцом 400 или 401 или 402 или 410 или 411 и 1 лице на
позицији директора пројекта које може бити дипломирани инжењер, дипломирани
економиста или дипломирани правник.
11. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У делу 2.3 – Подаци за квалификацију – тачка 2 – кадровски капацитет
Питање: Да ли за техничка лица која су ангажована, као доказ за професионално
искуство могу бити решења којима су они именовани за одговорне извођаче?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Понуђач је у складу са тендерском документацијом обавезан да достави биографије за
све представнике извођача за управљање пројектом као и Образац квалификације 3.5.4
и 3.5.4А.
Наручилац задржава право да тражи од понуђача да накнадно обезбеди, за сво
ангажовано техничко особље, следећа документа:
- Копије предметних лиценци са потврдом о важењу лиценци и одговарајуће
уверење/потврду за лице запослено на пословима безбедности на раду;
- Копије уверења послодаваца или писма препоруке или предметних уговора којима
доказује професионално искуство.

Kомисија за набавку
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