ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 13
набавка број ОП/Р/01/15
објављено 09.03.2016. 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:
У делу 2.3 – Подаци за квалификацију – кадровски капацитет.
Питање: Да ли понуђач може да користи лиценцу 411 – власника предузећа који није
пријављен у предузећу, како би испунио услов за грађевинске инжењере?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Тражени дипломирани инжењер архитектуре или дипломирани инжењер грађевине са
лиценцом 400 или 401 или 402 или 410 или 411 треба да буде запослено лице по основу
уговора о раду на одређено или уговора о раду на недоређено време и расположив
током читавог периода реализације уговора тј. ангажован на пројекту пуно радно време
које износи минимално 40 часова недељно.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У делу 2.3 – Подаци за квалификацију.
Питање: Да ли члан конзорцијума по партији, мора исто да има минимум 5 објеката са
бруто површином од 10.000м2?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Тражени услов испуњава се кумулативно. Сви чланови конзорцијума заједно треба да
имају минимум 5 објеката, минималне укупне бруто површине у збиру од 10,000 м2, од
којих барем 2 објекта минималне укупне бруто површине од 2.500 м2.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У делу 2.3 – Подаци за квалификацију – кадровски капацитет.
Питање: Да ли треба правити списак за 65 радника по именима или је довољно
доставити ППП ПД пријаву на којој постоје имена радника?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Потребно је доставити списак запослених лица које намерава да ангажује на извођењу
радова као прилог Обрасцу квалификације 3.5.4Б. – Преглед особља понуђача.
4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У одређеним позицијама електро радова за ЛОТ2 (нпр. Севојно – ОШ Алекса Дејовић
позиције I.1., I.2. и I.3.) наведено је да „ову позицију ради електродистрибуција“. Да ли
је потребно нудити цене за ове позиције у предмеру?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Да потребно је доставити цене за ове позиције.

Страна 1 од 3

5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
На страни 26 тендерске документације, у условима који се тичу пословног капацитета
навели сте „Искуство у извођењу радова, као водећи извођач, у последњих 8 (осам)
година, на објектима сличне природе и/или комплексности као предложени уговор...“.
Молимо Вас да нам дате појашење за термин „Водећи извођач“?
Да ли ће се признати искуство у извођењу радова у ком смо учествовали као члан
конзорцијума, где смо ми као фирма изводили целокупне електричне и термотехничке
инсталације, а за које конкуришемо као члан конзорцијума за предметну набавку?
Молим Вас за појашњење.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Одговор је потврдан.
6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Образац 3.6.1 Динамички план (прилаже се динамика извршења радова и
организациони план).
Питање: Да ли треба доставити динамички и организациони план за партију или за
сваку школу у партији?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
С обзиром да су радови подељени у секције потребно је доставити детаљан динамички
план за сваку од секција односно школских објеката.
7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У документацији за школе ЛОТ 1 град Сурдулица ОШ Јован Јовановић Змај, у
предмеру Архитектура у збирној рекапитулацији нису обухваћени браварски радови.
Да ли је потребно сабирати их у збирној рекапитулацији?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Да потребно их је сабрати. У прилогу исправљени предмер.
8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
На страни 26/78 и 27/78 тендерске документације сте поставили услов везан за искуство
у извођењу радова у последњих 8 година где се узима у обзир и изградња,
реконструкција, доградња, адаптација или санација. У истом делу се налазе и услови
везани за квадратуре објеката.
Није нам јасно кад су у питању реконструкција, доградња и санација на објекту да ли се
узима у обзир квадратура комплетног објекта ако је урађена незнатна санација,
реконструкција или адаптација или квадратура радова само?
Нпр. ако на објекту од 3000 м2 имамо извршену адаптацију (или реконструкцију или
санацију) на једном малом делу да ли онда рачунамо да смо испунили доказ од 3000 м2
или само квадратуру на којој је рађена адаптација (или реконструкција или санација)
која нпр. износи 40 м2?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Искуство у извођењу радова, као водећи извођач, у последњих 8 (осам) година, на
објектима сличне природе и/или комплексности као предложени уговор – изградња,
реконструкција, доградња, адаптација или санација, и то на најмање 5 објеката,
минималне укупне бруто површине у збиру од 10,000 м2, од којих барем 2 објекта
минималне укупне бруто површине од 2.500 м2 за сваку од партија.
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Сваки члан конзорцијума/заједничког подухвата и подизвођач мора да има комплетно
изведене радове на објекту, по врсти коју ће вршити на предметним објектима (нпр.
електро радови, радови на машинским инсталација или АГ радови).

Kомисија за набавку
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