Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕИ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Број: 404-02-100/2014-05/8
Датум: 21.11.2014.
Београд

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР бр.7
Поводом захтева за додатним појашњењем конкурсне документације за јавну набавку
бр. НЗН/03/14 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији школских
објеката у оквиру Програма модернизације школа, достављамо вам следећe одговорe:
1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли банкарске гаранције може издати правно или физичко лице које није чланица
конзорцијума понуђача?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Банкарске гаранције издаје пословна банка.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Уколико је водећи члан конзорцијума из стране земље, молимо Вас да појасните како
ће бити примењен принцип у вези кадровског капацитета, по коме водећи партнер мора
задовољити минимум 50% услова? Да ли је довољно да достави број стално
запослених, а да домаћи партнер има стално запослене лиценциране инжењере и
раднике у траженом броју, обзиром да страни инжењер немају лиценце Инжењерске
коморе Србије, а ангажовање радника из других земаља је проблематично?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Водећи члан конзорцијума мора да испуни кадровски капацитет тражен условима
тендера како у погледу укупног броја радника тако и у погледу инжењера тражене
струке. За инжењере који поседују лиценце које нису издате од стране Инжењерске
коморе Србије усклађеност лиценци се утврђује сходно условима и поступцима
дефинисаним актима Инжењерске коморе Србије број: 254/03-4-12 од 25.11.2003. и
број: 114/11-5 од 29.05.2009.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Када треба да буде издат Извод из регистра фирми да би био прихватљив?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Прихватљив је Извод из регистра којим се доказује да је Понуђач регистрован за
обављање одговарајућих делатности у земљи у којој је регистрован без обзира на датум
издавања извода.
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4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
На страни 24 Упутства за понуђаче, стоји да подизвођач треба да достави обрасце 3.4.1,
3.4.2, 3.5.1 и 3.5.8 а на страни 30 у делу „Услови за подизвођаче“ стоји да треба да
приложи обрасце 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2А и 3.5.8. Молимо Вас да појасните које
обрасце треба достави подизвођач?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Подизвођач треба да достави обрасце 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.3А и 3.5.8.
5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У вези ангажовања подизвођача, молимо Вас да појасните које документе треба
подизвођач да приложи уз Образац 3.5.1?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Извод из судског или другог регистра, којим се доказује да је Понуђач регистрован за
обављање одговарајућих делатности у земљи у којој је регистрован као и обрасце
3.5.3А и 3.5.8.
6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У вези ангажовања подизвођача, молимо Вас да одговорите да ли је грешка у упутству
да подизвођач треба да попуни образац 3.5.2А уместо 3.5.3, пошто се 3.5.3 односи на
радове на објектима сличне величине и сложености, а 3.5.2А се односи на пословне
приходе подизвођача, који нису услов тендера.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У упутству је направљена грешка. Уместо обрасца 3.5.2А потребно је подизвођач
попуни образац 3.5.3А.
7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У писму понуде стоји да „образац мора да обухвати и потписану декларацију према
формату у додатку“. У тендерској документацији не постоји декларација, па Вас
молимо да појасните на који се документ односи овај захтев?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Односи се на Изјаву понуђача,тачка 3 у оквиру Писма понуде.
8. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У писму понуде под тачком 3. Изјава понуђача стоји „Понуђач попуњава и потписује
(подразумева се по једна за сваког партнера у Конзорцијуму)“. Молимо Вас да ово
појасните: да ли се мисли да сваки члан конзорцијума потписује посебно писмо понуде
или да сваки члан конзорцијума потписује Изјаву. Уколико треба да потпише само
изјаву, молимо вас да нам доставите посебан текст Изјаве.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Текст Изјаве је дат у тачки 3 Писма понуде. Сваки члан конзорцијума попуњава и
потписује посебно Изјаву у којој наводи своју улогу у конзорцијуму (погледати
претпоследњи пасус у тексту Изјаве).
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9. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Молимо Вас да прецизирате ко све потписује Изјаву о интегритету: овлашћено лице за
конзорцијум или посебно сваки члан конзорцијума и сваки подизвођач?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Уколико понуду подноси конзорцијум, Изјава мора бити потписана од стране лица које
је овлашћено да потписује Понуду и целокупну релевантну документацију.
10. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Питања из дела: водовод и канализација
ЛОТ 1
а) Петровац на Млави, ОШ „Јован Шербановић, објекат СБ1“
Позиције које се односе на радове водовода и канализације су 11, 12 и 13
11. Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви fi 16 mm
12. набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а fi 50
Обрачун је дат по м2.
Уобичајено је да се обрачун врши метру уграђене цеви. Молимо појашњење.
Позиција 13 се односи на постављање умиваоника. Предвиђена је славина за топлу и
хладну воду. Није дефинисано да ли је зидна или стојећа, једноручна, да ли предвидети
славину која ће се прикључивати на мали бојлер испод или изнад умиваоника?
б) Смедеревска Паланка, ОШ „Ђорђе Јовановић“ у Селевцу
Нису дате димензије лавабоа.
в) Рековац ОШ „Душан Поповић“ у Белушићу
Увидом у пројектну документацију у пројекту постоје санитарије (3 туш каде, 3
умиваоника, 3 вц-а, 1 судопера) којих нема у предмеру. Такође постоји део пројекта
„Противпожарна заштита“ у чијем предмеру се налази изградња резервоара. Овај део
предмера такође се не садржи у достављеној тендерској документацији.
г) Рековац ОШ „Душан Поповић“ у Шљивици
У оквиру дела инсталација ВИК-а предвиђа се уградња славина за топлу и хладну воду.
Није дефинисано да ли је зидна или стојећа, једноручна, да ли предвидети славину која
ће се прикључивати на мали бојлер испод или изнад умиваоника? Која је величина
умиваоника?
д) Алексинац, ОШ „Јован Јовановић Змај“ објекат 2 у Рутевцу
Увидом у документацију не постоји градска канализација, тако да се објекат
прикључује на септичку јаму. Септичка јама није у тендерском предмеру. Славина за
умиваоник није дефинисана.
ђ) Топола, ОШ „Сестре Радовић“
Позиција бр. 16: Поправка водоводних и канализационих инсталација. Обрачун
паушално. Молимо појашњење.
ЛОТ 2
е) Београд, Врачар, ОШ „Светозар Марковић“
- У предмеру је предвиђен поклопац за шахт fi 80. Уобичајено је fi 60.
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- Недостаје пречник подног сливника (поз 2.2). По пројектној документацији која је
дата на увид, пречник је fi 50. Молимо потврду.
- Недостаје пречник вентилационе главе. По пројектној документацији која је дата на
увид пречник је fi 150. Молимо потврду.
- Батерија у трокадеро (поз 3.5) није предвиђена. Потврдити.
- Поз. 3.7 ВЦ шоља тип симплон – на шта се мисли под „у цену су урачунате и
хромиране цеви за повезивање са батеријама“?
- У пројекту су планирани тоалети за особе са инвалидитетом. У предмеру ови
санитарни уређаји и опрема нису издвојени (наведени).
- Пројектом је предвиђено постројење за повећање притиска. У предмеру нису дате
карактеристике постројења (Q и H). Тип постројења произвођача WILO је различит у
пројекту и тендерском предмеру.
ж) Београд, Вождовац, ОШ „Светозар Марковић“
Увидом у документацију утврђено је да за прикључење објекта на градску фекалну
канализацију не постоје услови од ЈКП Београдски водовод и канализација. Молимо за
потврду да обавеза Извођача није прибављање сагласности од надлежне комуналне
куће.
- У предмеру нису дефинисане димензије умиваоника и каде.
- Да ли је славина за трокадеро за топлу и хладну воду?
- ВЦ шоље за особе са инвалидитетом нису посебно издвојене у предмеру.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
ЛОТ 1
a) Што се тиче обрачуна цеви по м2, начињена је грешка у прекуцавању. Свакако да се
обрачунава по метру цеви.
У позицији 13, везано за умиваоник и опрему, наведено је да се наручује по избору
пројектанта. Можете сматрати да се ради о једноручној батерији, стојећој, прикључује
се на бојлер изнад.
б) Смедеревска Паланка, ОШ „Ђорђе Јовановић“ у Селевцу
Димензија лавабоа је L=55 цм
в) Рековац ОШ „Душан Поповић“ у Белушићу
Извршена је допуна у предмеру радова водоводне инсталације са допуном
санитарнеопреме коју достављамо у прилогу.
Извршена је допуна у делу предмера радова цевне мреже и подстанице, достављамо
уприлогу.
Што се тиче захтева за “пројекат противпожарне заштите” дајемо следеће објашњење:
Школски објекти се напајају водом из резервоара који је већ изграђен.
г) Рековац ОШ „Душан Поповић“ у Шљивици
Инсталације ВиК предвиђене су у пројектној документацији. Након израде пројектне
документације Инвеститор је о свом трошку реконструисао инсталацију ВиК-а у овом
објекту. Исту не треба узимати у обзир у овом тендер.
д) Алексинац, ОШ „Јован Јовановић Змај“ објекат 2 у Рутевцу
Позиција IV 2 је употпуњена надградном славином за топлу и хладну воду. У прилогу
вам достављамо исправљени предмер.
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Што се тиче питања септичке јаме, у селу Рутевац не постоји градска канализација али
школа поседује септичку јаму па зато иста није у тендерском предмеру.
ђ) На ОШ "Сестре Радовић" НА КП БР. 1913, КО БЕЛОСАВЦИ – реконструкција
крова, таванице и санитарног чвора је потребно у току извођења радова на местима где
се укаже потреба за заменом или поправком водоводних и канализационих инсталација
заменити или поправити исте.
Потенцијални понуђачи у фази припреме понуде могу доћи у обилазак објекта и на
лицу места, слободном проценом, утврдити колика је процењена вредност ове
позиције.
ЛОТ 2
е) Београд, Врачар, ОШ „Светозар Марковић“
- Предвиђени поклопац је уобичајених димензија fi 60 цм. У предмеру је грешком
наведена нестандардна димензија.
- Поз 2.2 - Предвиђена је уградња хоризонталног подног сливника, стандардних
димензија 150x150x46,5x12,5 са пречником прикључне цеви 50мм.
- Предвиђена је уградња вентилационе капе од ПВЦ fi 160
- Поз 3.5 - Иако описом у предмеру није наведено, подразумева се да се трокадеро
испоручује са хромираном стојећом батеријом са продуженом лулом, у овом случају
једноручном (за хладну воду)
- Поз 3.7 - Позиција није правилно описана. Уместо „у цену урачунате и хромиране
цеви за повезивање са батеријама“ треба да стоји „и сав потребан материјал за спајање
моноблока са водоводном и канализационом инсталацијом“. Такође, треба исправити и
број ВЦ шоља које се морају набавити. У питању је 5+2 шоље, од којих су 5
стандардне а 2 за особе са инвалидитетом, са свим пратећим елементима који се
уграђују као комплет опреме за особе за инвалидитетом (помоћни стубови и држачи и
сл.)
- Погледати претходни одговор
- У предмеру је начињена грешка. Тачне карактеристике уређаја треба да су сличне
опису из текстуалног дела техничког извештаја – „као што је комплетан систем за
повишење притискаWilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 808/VR, Q=10 I/s, H=30m,
номинална снага мотора P2: 5,5 KW, номинални број обртаја: 2900 1/min, врста
струје3~400V/50Hz, номинална струја: 10,8 А или неки сличних карактеристика“
ж) Београд, ОШ „Светозар Марковић“
- Обавеза извођача није прибављање сагласности од надлежне комуналне куће
- Пројектант у тоалетима предвиђа уградњу умиваоника стандардних димензија, нпр
600x530мм, док се у учионицама и ходнику могу уградити умиваоници димензија
500x420мм
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- Иако описом у предмеру није наведено, подразумева се да се трокадеро испоручује са
хромираном стојећом батеријом са продуженом лулом, у овом случају једноручном (за
хладну воду)
- У питању је 5+2 шоље, од којих су 5 стандардне а 2 за особе са инвалидитетом, са
свим пратећим елементима који се уграђују као комплет опреме за особе за
инвалидитетом (помоћни стубови и држачи и сл.)
11. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Молимо вас да нам објасните зашто је у обрасцу квалификације 3.5.7 наведено скоринг
најмање ББ+ у последње 3 године. Да ли сте на тај начин желели да фаворизујете
одређене понуђаче?
Постављамо питање зашто није прихватљив скоринг Б – веома добар бонитет јер би на
тај начин могле да учествују све домаће грађевинске фирме.
Молимо Вас да размотрите и извршите измену конкурсне документације како би све
фирме нарочито домаће са бонитетом Б – веома добар бонитет у коју категорију спадају
ББ+, ББ, ББ-, могле да учествују у предметној јавној набавци, јер би на тај начин био
проширен круг понуђача као и постизање веће транспарентности.
Начин на који сте ви расписали тендер има елемената дискриминације према домаћим
фирмама.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
За Наручиоца је прихватљив скоринг ББ+ или „Z score“ најмање 3,00 у последње 3
године (издаје Агенција за привредне регистре) што указује на малу вероватноћу
банкротства привредног друштва. У случају конзорцијума услов се односи само на
водећег члана конзорцијума.

Председник комисије за јавну набавку
Маја Пантић
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