ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 15
набавка број ОП/Р/01/15
објављено 11.03.2016. 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:
Да ли Писма о намерама морају бит у ЕУР-има?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
С обзиром да се вредност понуде исказује у ЕУР, потребно је да банкарска гаранција за
озбиљност понуде као и тражена писма о намерама буду изражена у ЕУР.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У оквиру прилога 2.3 Подаци за квалификацију, у делу: Додатни услови за учешће у
тендерском поступку, под тачком 1. Финансијски и пословни капацитет који
подразумева просечан годишњи пословни приход из делатности грађевинарства
(радови на изградњи, реконструкцији, доградњи, адаптацијии или санацији објеката
високоградње) за последње 3 (три) године (2012, 2013, 2014) наведено је да се као доказ
достављају обрасци квалификације 3.5.1. и 3.5.2. у које се уписују подаци о уговорима о
изведеним грађевинским радовима за 2012, 2013. и 2014. годину.
Нејасно је да ли вредност изведених радова реализованих у 2012. години по основу
уговора који су потписани у 2011. години улази у захтевани просечан годишњи
пословни приход за 2012. годину?
У оквиру Појашњења број 5. од 22.02.2016. год. на питање понуђача под редним бројем
2. одговорили сте да као опште податке о искуству прихватате пословни приход из
2015. године. У вези са тим, да ли прихватате да предметни уговори који су
реализовани у току 2015. године а наведени као доказ о искуству у извођењу радова,
улазе у просечан годишњи пословни приход из делатности грађевинарства који се
тражи под тачком 1.а.?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Вредност изведених радова реализованих у 2012. години по основу уговора који су
потписани у 2011. години као и вредност изведених радова који су реализовани у току
2015. године улазе у тражени пословни приход.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Молимо Вас да нам дате шеме за столарију за следеће школе из ЛОТ-а 3:
Сечањ – Славко Родић
Чачак – Техничка школа
Чока – Хемијско прехрамбена школа
Деспотовац – О.Ш. Деспот Стефан Високи
Деспотовац – ОШ Ђура Јакишић
Шабац – Основна музичка школа
Кнић - ОШ Рада Шубакић
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Нова Варош – Живко Љујић
Прибој – ОШ Десанка Максимовић
Шабац – Средња пољопривредна школа
Топола – ОШ Карађорђе
Топола – ОШ Живко Томић
Ужице – Богосав Јанковић
Велико Градиште – Иван Лола Рибар
Жагубица – ОШ Јован Шербановић
Барајево – ОШ Кнез Сима Марковић
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Тражене расположиве шеме столарије и браварије можете преузети путем линка:
https://drive.google.com/file/d/0B68-KUgUodgNS0Jvbjh0RGVjdmM/view?usp=sharing
Увид у преосталу 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, I спрат, особа за контакт: Ивана Мроз.
4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2 - О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ Звечка - Обреновац
Ц) Изградња фискултурне сале
1. Која је дебљина стиродура у ПОЗ VI/5
2. Која је јединица мере и која је тачна количина у ПОЗ XIII/6 (дато је м2 - 436.509,80
постојеће челичне конструкције)
III) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА – озелењавање
Молимо Вас да нам из дендролошког плана доставите спецификацију садница за ПОЗ II
од 2 до 6.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Дебљина стиродура на поду фискултурне сале је дата у Елаборату енергетске
ефикасности и износи 10,00 цм.
За позицију XIII/6 видети Појашњење бр.14 објављено 10.03.2016.године, Одговор бр.
4.
Спецификација садница је дата у пројекту озелењавања и достављамо Вам исту у
прилогу.
5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ 2 - О.Ш. „Алекса Дејовић“ - Севојно
Молимо Вас да нам за ПОЗ IX/1 доставите цртеже са тачним мерама како би могли да
формирамо цену за ову позицију.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У прилогу су цртежи.
6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Лот 2- ОШ Димитрије Туцовић , Чајетина, Златибор – А Вентилација – 1 СИСТЕМ
П1/В1 - позиција 8 - Испорука и монтажа помоћног материјала за монтажу канала
правоугаоног попречног пресека. За ову позицију се узима 50% од позиције 8.
0,5
Наше питање гласи: Да ли је у питању техничка грешка и да ли се 50% узима од
позиције 7?
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ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Да узима се 50% од позиције 7.
7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Лот 2 - ОШ Димитрије Туцовић , Чајетина, Златибор - I РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ –
позиција 6 - Испорука и монтажа ручних радијаторских вентила са дуплом регулацијом
следећих величина Р3/8
ком
Наше питање гласи: Која је количина?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Количина је 10 комада.
8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Лот 2 - ОШ Алекса Дејовић, Севојно – А.1: ИНСТАЛАЦИЈА: позиција 2 - За помоћни
материјал потребан за монтажу цевне мреже плаћа се 50% од позиције 3 ........ 0,5
Наше питање гласи: Да ли је у питању техничка грешка и да ли се 50 % узима од
позиције 1?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Узима се 50% од позиције 1.
9. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Лот 2 - ОШ Алекса Дејовић, Севојно – Ц.1: ИНСТАЛАЦИЈА: позиција 12-За помоћни
материјал потребан за монтажу цевне мреже плаћа се 30% од позиције 3 ....... 0,3
Наше питање гласи: Да ли је у питању техничка грешка и да ли се 30 % узима од
позиције 11?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Узима се 30% од позиције 11.
10. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли сви чланови групе понуђача и подизвођачи треба да буду ликвидни у периоду од
годину дана од објаве позива или може тај услов да испуњава један члан из групе?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Сви чланови групе понуђача и подизвођачи треба да буду ликвидни у периоду од
годину дана од објаве позива.
11. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли ће Наручилац прихватити вибро игле уместо вибратора бетона?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Одговор је потврдан.
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