Стамбена агенција Града Новог Сада
Радничка 2
Нови Сад
Број: 958/18
Датум: 29.11.2018.
Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште
(maila) дана 26.11.2018. године за јавну набавку радова- Радови на изградњи на изградњи
стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад „ број ЈНОП 3/2018
Дана 26.11.2018. године .потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања
- везана за јавну набавку Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у Момчила
Тапавице Нови Сад „ број ЈНОП 3/2018
ПИТАЊA
1. У делу конкурсне документације 5) ПРЕДРАЧУН-ЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
изостављене су следеће групе грађевинско занатских радова: Молерски радови,
Керамичарски радови,Сувомонтажни радови, док је у делу предмера и предрачуна
водоводне и канализационе мреже обухваћена набавка и уградња коплетне санитарне
опреме (И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ (комплетно))као и у машинским инсталацијама
позиција набавке И монтаже радијатора (Б
ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ
ГРЕЈАЊА) С’ обзиром да се према оваквој структури предмера и предрачуна не може
испоштовати правило технолошког процеса тј. редослед извођења операција у току
изградње објекта , молим Вас да образложите разлоге оваквог предмера
или исти допуните изостављеним ( неопходним) групама радова!_“
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
„ Наручилац у 2018 години није успео да обезбеди средства неопходна да се објекат
у Момчила Тапавице Нови Сад заврши у целости , те је стога овом конкурсном
документацијом предвидео извођење једног дела радова на објекту, а у 2019 години ће
обезбедити преостала средстав како би завршио објекат у целости_.“
НАПОМЕНА: На основу горе наведеног, сматрамо да наручилац без реалне потребе
захтева од понуђача да располаже са мин 4 молера у оквиру додатног услова кадровског
капацитета на стр. 62 конкурсне докуметнације. Стога молимо наручиоца да изврши
измену конкурсне документације тако што ће из наведеног додатног услова избрисати
захтев да понуђач располаже са мин 4 молера, као и да поступи у складу са чл. 63, ст. 5
Закона о јавним набавкама.
2. * Наручилац је на стр. 62 конкурсне документације дефинисао додатни услов
Кадровског капацитета којим се између осталог захтева: „најмање 3 радно ангажованих
бравара /заваривача да имају сертификат о квалификацији заваривача.“

ПИТАЊЕ: Да ли ће наручилац као доказ за „сертификат о квалификацији заваривача“
прихватити диплому, радну књижицу, сертификат и сл. из којих се може утврдити
квалификација бравара /заваривача?
3. Наручилац је на стр. 62 конкурсне документације дефинисао додатни услов кадровског
капацитета којим се између осталог захтева: „- једног дипломираног инжењера
архитектуре (ВСС), са лиценцом 400.“
ПИТАЊЕ: Да ли ће понуђач испунити горе наведени услов уколико приложи захтеване
доказе за мин 1 дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 401?
4. Наручилац је на стр. 60 конкурсне документације дефинисао додатни услов пословног
капацитета којим се између осталог захтева:„В) да понуђач има успостављен систем
управљања енергијом ISO 50001 за електроенергетске и термомашинске системе и
изградња стамбених зграда;.“
ПРИ ЧЕМУ ЈЕ У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
НАВЕДЕНОГ УСЛОВА ДЕФИНИСАО СЛЕДЕЋЕ:
„систем управљања енергијом ISO 50001 за извођење радова у грађвинарству“
ПИТАЊЕ: Молимо наручиоца да усклади горе наведени условом и поступу у
складу са чл. 63. ст. 5 Закона о јавним набавкама.
Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.
124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања:
1. Захтев наручиоца да располаже са мин 4 молера у оквиру додатног услова
кадровског капацитета је оправдан .
Моолерско фарбарски радови се изводе у оквиру позиција:
- VII FASADERSKI RADOVI „Прeкo кaмeнe вунe пoстaвити зaвршни фaсaдни
слoj кojи сe сaстojи oд лeпкa у двa слoja сa стaклeнoм мрeжицoм и фaсaднoг
мaлтeрa крупнoћe зрнa 1.0мм-1.5мм у бojи пo избoру инвeститoрa.“
- VIII ФAСAДНИ ПРOЗOРИ И ВРATA „ Изрaдa и угрaдњa прoзoрa и бaлк. врaтa
сa
рoлeтнoм oд 6-кoмoрних ПВЦ прoфилa у бeлoj бojи.
Пoзициje су зaстaкљeнe трoструким нискoeмисиoним стaклoм и oпрeмљeни
oкрeтнo-нaгибним oкoвoм. Унутрaшњи прoзoрски сoлбaнк урaдити oд пвц-a у
бeлoj бojи. Кoeфициjeнт прoлaзa тoплoтe зa кoмплeт пoзициjу мoрa бити миним.
пo прoрaчуну из eлaбoрaтa eнeргeтскe eфикaснoсти. У цeну урaчунaти
унутрaшњу oбрaду шпaлeтни. Извршити дoдaтнe мoлeрскo-фaрбaрскe
пoпрaвкe нaкoн угрaдњe прoзoрa. „ , затим „Нaбaвкa, трaнспoрт и угрaдњa
прoзoрa и врaтa изрaђeних oд aлуминиjумскoг прoфилa пo шeми aлуминaриje.
Пaкeт штoкa и крилa Уф мax 1,5 W/м2К a у свeму пo прoрaчуну из eлaбoрaтa
eнeргeтскe eфикaснoсти. Чeличнo ojaчaњe прoфилa сa тeрмoпрeкидoм. Крилa
прoзoрa зaстaклити тeрмo стaклoм д=4+16Aр+4 мм лowE . Уз пoнуду дoстaвити
сaглaснoст прoизвoђaчa прoфилa зa кoришћeњe aтeстa зa кoeфициjeнт тoплoтнe

прoвoдљивoсти штoкa и крилa, кao и дa нe сaдржe oлoвo. У цeну урaчунaти
унутрaшњу oбрaду шпaлeтни. Пoстaвљaњe спoљaшњe oпшивкe – клупицe
oд плaстифицирaнoг пoцинкoвaнoг лимa у бojи прoфилa укупнe дужинe 707
цм.Пoстaвљaњe плaстичнe ПВЦ клупицe сa унутрaшњe стрaнe прoзoрa
укупнe дужинe 707 цм.Извршити дoдaтнe мoлeрскo-фaрбaрскe пoпрaвкe
нaкoн угрaдњe прoзoрa
2. Наручилац је конкурсном документацијом као доказ за радно ангажоване браваре /
завариваче са сертификатом о квалификацији заваривача у делу 6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ПОНУЂАЧА , у
колони Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 : јасно дефинисао
начин на који се доказује испуњеност захтеваног услова кадровског капацитета и то
:
Копију уговора о раду, одговарајући М образац (пријава на обавезно осигурање) и копију

сертификата о квалификацији заваривача .
3. Наручилац је конкурсном документацио прописао минималне услове које понуђач
мора да испуни . У колико понуђач понуди више од захтеваног наручилац не може
и неће одбити такву понуду . У оквиру кадровског капацитета наручилац је између
осталог захтевао да понуђач има радно – ангажованог једног дипломираног
инжењера архитектуре (ВСС) са лиценцом 400
Обзиром да инжињери архитектуре имају и лиценце 400 и 401 наручилац је поставио
минимални захтев у погледу делатности коју покрива инжињер архитектуре , а то је
поседовање лиценце 400 која обухвата следеће делатности :
•

Извођење грађевинско - занатских радова на свим архитектонским објектима;
•
Извођење радова на изградњи конструкција свих архитектонских објеката
спратности до П+5 и распона до 12.0 м;
•
Извођење занатских радова на унутрашњим инсталацијама водовода и канализације
и на секундарном разводу до границе парцеле са прикључком на инфраструктурну мрежу;
•
Извођење радова на уређењу слободних простора и на изградњи прилаза,
приступних путева у оквиру комплекса изградње објекта;
•
Израда пројеката технологије извођења радова;
•
Израда пројеката једноставних скела и оплата.
Обзиром да лиценца 401 покрива све наведене делатности , а поред њих покрива и више
делатности у односу на лиценцу 400 , Извођење радова на изградњи, а и фундирању свих
врста и сложености конструкција архитектонских објеката, што значи спратности и преко
П+5 и распона преко 12.0 м , као и Извођење радова на изградњи прилаза, приступних
путева, али и пропуста и потпорних конструкција на уређењу слободних простора и то
и ван оквира комплекса изгрдње објекта понуђач ће достављањем Инжињера
архитектуре са лиценцом 401 испунити захтевани додатни услов кадровског капацитета да
има радно ангажованог инжињера архитектуре са лиценцом 400.
4. Наручилац је конкурсном документацијом као минимални услов захтеваног

пословног капацитета предвидео да понуђач ,између осталог , има успостављен и
систем управљања енергијом ISO 50001 за електроенергетске и термомашинске
системе и изградњу стамбених зграда , а као доказ за наведени захтев предвидео
достављање важећег сертификата система управљања енергијом ISO 50001 за
извођење радова у грађвинарству, руководећи се да је област грађевинарства широк појам и
покрива више делатности , а између осталог и електроенергетске , термомашинске
системе и изградњу стамбених зграда. Стога ће потенцијални понуђачи који доставе
и сертификат система управљања енергијом ISO 50001 за извођење било којих радова
у грађвинарству, а самим тим и извођење радова електроенергетских , термомашинских
система и изградњу стамбених зграда , испунити захтевани минимални услов.
Како наручилац објављеним одговорима на захтевана појашњења конкурсне
документације није извршио измену конкурсне документације нема основа за
примену члана 63 став 5 ЗЈН .
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП 3/2018

