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ПИТАЊЕ И ОДГОВОР бр. 11
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:
У партији ЛОТ 2, ОШ ,,Војводе Степе“ у предмеру радова 13 Хортикултура у
спецификацији садног материјала није уписан број садница. Молим Вас да доставите
број комада наведеног садног материјала.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Исправљен предмер вам је достављен уз Питање и одговор бр. 6.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У предмеру рушења помоћног азбестног објекта у оквиру комплекса ОШ ,,Војводе
Степе“, Кумодраж, ЛОТ2 не постоје предмери за електроенергетске и
телекомуникационе инсталације, а у збирној рекапитулацији су наведени ови радови.
Уколико треба да понудимо ове позиције, молимо Вас да нам пошаљете предмере у
ексел формату.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У прилогу вам достављамо предмерe за електроенергетске и телекомуникационе
инсталације.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ2, ОШ “Војводе Степе“, Кумодраж, АГ тендер Учионички блок, XVII ПВЦ подови,
дата дебљина хомогене завршне подне облоге је д=3мм. Хомогена завршна подна ПВЦ
облога има дебљину д=2мм, а нехомогена завршна ПВЦ подна облога има дебљину
д=3мм.
Да ли да понудимо хомогену д=2мм или нехомогену подлогу д=3мм.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Предмером и предрачуном би требало да буде предвиђена "завршна хомогена ПВЦ
облога д=2,0 мм".

4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
ЛОТ2, ОШ “Војводе Степе“, Кумодраж, предмер машинских инсталација је у wоrd-u.
Да ли можемо да добијемо предмер у екселу?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Предмер машинских инсталација је доступан само у wоrd-u.
5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли се захтевани скоринг веома добар ББ+, може заменити осталим категоријама
скоринга, у које спадају скоринзи веома добар ББ или ББ-?
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.
6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У допису Питања и одговори бр. 5 који нам је достављен дана 19.11.2014. године, на
страни 5 под редним бројем 18. Наведено је као одговор на питање да: „преводи
потврда инвеститора морају бити оверени од стране судског тумача“. Обзиром да је у
ранијим одговорима а и у базној конкурсној документацији наведено да се понуда
доставља на СРПСКОМ или на ЕНГЛЕСКОМ, молимо Вас да нам појасните да ли је
довољно понуду доставити само на СРПСКОМ без било каквих превода пратећих
доказа (потврде инвеститора, уверења, биографије, пописне листе, и све остале
документације која је на српском а прилаже се као доказ уз понуду)?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Довољно је да се понуда достави само на српском језику.
7. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли је прихватљиво да се обрасци конкурсне документације попуњавају на рачунару
или обрасци морају бити попуњавани писањем руком?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Прихватљиво је да се обрасци конкурсне документације попуњавају на рачунару.
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