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ВТ-Н
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку број 40441/2019-IV – ''РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЗАДРУЖНОГ ДОМА У ДЕЛИБЛАТУ
– II ФАЗА“, на питања постављена од стране потенцијалног понуђача, даје
одговоре:
ПИТАЊА
 У конкурсној документацији код додатних услова за пословни капацитет
тражи се:
Да је понуђачу предходне 5 (пет) године (2014, 2015, 2016, 2017 и 2018), извео
радове на објекатима јавне намене, и то грађевинске или грађевинско-занатске
радове, од минимум 3 (три) реализована уговора, укупне вредности минимум
67.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Докази:
1.Списак изведених радова који мора бити потписан и оверен од стране
овлашћеног лица Понуђача (Образац 6) и
2.Потврда Наручилаца о реализацији закључених уговора, издате, потписане и
оверене од стране Наручиоца (Образац 7) и
3.Копија уговора о извођењу радова са припадајућим евентуалним анексима и
4.Копија оверене окончане ситуације/рачуна са припадајућим рекапитулацијама
радова
Питање број 1
Како понуђачи за пословни капацитет имају потписане уговоре и окончане
ситуације где су поред извођења грађевинских и грађевинско занатских
радова изводили и друге инсталатерске радове (електро радове,
машинске радове, инсталације водовода и канализације), да ли могу да се
за такве радове доставе потврде у којима ће бити уписана вредност свих
наведених врста радова, а да у окончаним ситуацијама понуђач маркером
обележи само грађевинске и грађевинско занатске радове одакле би се
тачно видела њихова вредност и да понуђач испуњава тражени услов?
Наведено питање постављамо из разлога што наручиоци не желе да
оверавају потврде где није уписана укупна вредност изведених радова тј.
не оверавају потврде само са једном врстом изведених радова, а
наведене референце су од значаја за понуђача.

Питање број 2
Уколико је претходни одговор потврдан, да ли у том случају понуђач у
обаразац 6 – Референц листа – списак завршених радова уписује
вредност из потврда наручиоца/инвеститора за све врсте радова или
уписује само вредност грађевинских и грађевинско занатских радова
обележених у окончаној ситуацији?
 У конкурсној документацији код додатних услова за технички капацитет
тражи се
да понуђач поседује у својини или закупу или лизингу следећу механизацију и
техничку опрему, и то минимално:
1. Теретно возило (путарац) нос. мин. 1 т - мин. 1 (један) ком.
2. Теретно возило камион са кипом нос. мин. 10 т - мин. 1 (један) ком.
3. Електричне мешалице 50 л– мин.2 (два) ком.
4. Вибратор за бетон – мин 1 (један) ком.
5. Цевна фасадна скела од мин. 1000 м2
6. Подупираче до 3 м - мин. 50 ком
Докази:
За опрему наведену под тачкама 3, 4, 5, и 6 понуђач треба да достави:
- фотокопију инветарских пописних листа основних средстава са стањем на дан
31.12.2018. године (да се тражена опрема обележи маркером)
или да достави копије рачуна о куповини и копије аналитичке картице основног
средства потписане и оверене од стране овлашћеног лица под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу.
Питање брoj 3
Ако понуђач доставља пописну листу основних средстава са стањем на
дан 31.12.2018. године, да ли је потребно да достави и картице основног
средства или се картице основног средства достављају само ако се
доставља копија рачуна о куповини?
 Молимо Вас за појашњење како да попунимо предмер радова за
позиције број: 01-01; 01-05;01-07;01-09;02-03;06-01;06-03;09-01;09-02;0905;10-01.
Нпр. поз. 01-01
Пажљиво рушење зидова и парапета од опеке и гитер блокова, да се не
растресе зидна маса. Руши се заједно са свим серклажима, облогама и
обрадама, као и свим скривеним инсталацијама у зиду. Утовар и одвоз шута на
депонију коју одреди инвеститор на удаљености до 30 км од градилишта.
Обрачун по м3, комплет према опису са радном скелом.
приземље фасадни сендвич зид д=35 цм
м3 15,00
Спратфасадни сендвич зид д=37 цм – спрат
м3 15,00
УКУПНО
м3 30,00
Питање брoj 4
Да ли дајемо јединичне цене посебно за сваку ставку ( 15,00 м3 и 15,00 м3)
или само за укупно (30,00 м3)?

ОДГОВОРИ
1. Понуђач може да достави Потврде у којима ће бити уписана вредност
свих наведених врста радова, а да у окончаним ситуацијама понуђач
маркером обележи само грађевинске и грађевинско занатске радове
одакле би се тачно видела њихова вредност и да понуђач испуњава
тражени услов.
2. Понуђач у Обрасцу 6 – Референц листа – Списак завршених радова
уписује само вредност грађевинских и грађевинско занатских радова
обележених у окончаној ситуацији.
3. Ако понуђач достави Пописну листу основних средстава са стањем на
дан 31.12.2018. године, није потребно да доставља и картице основног
средства већ се картице основног средства достављају само ако се
доставља копија рачуна/фактуре о куповини.
4. Понуђач треба да упише и јединичне цене посебно за сваку ставку и за
укупно.

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) одговор се у року од
три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.
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