ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 2
набавка број ОП/Р/01/15
објављено 11.02.2016. 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:
У Тендерској документацији за пројекат Извођење радова на изградњи, реконструкцији
и адаптацији за другу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације
школа – Компонента 3, у делу 2.3 Подаци за квалификацију, део 2. Кадровски
капацитети, наводи се листа са захтеваним кадровима различитих профила. Да ли ова
листа важи за све Лот-ове кумулативно или за сваки појединачно? Односно да ли се
исти лиценцирани инжењери могу корисити у сваком од лотова, уколико понуђач нуди
више лотова? Молимо појасните.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Тражени кадровски капацитет се односи на сваку партију (лот) посебно. Уколико
понуђач подноси понуду за више партија (лотова) исти лиценцирани инжењери могу
корисити у сваком од лотова.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли је обилазак локација обавезан и да ли ће бити организован у одрђеним
терминима?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Обавеза понуђача је да посети локације односно школске објекте и упозна се са
предметом набавке. Посета локацији није организована у одређеним терминима.
Трошкове посете локацији сноси сам Понуђач.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Молимо Вас за појашњењем предмера и предрачуна радова РЕКОНСТРУКЦИЈА И
ДОГРАДЊА ОБЈЕКАТА У КОМПЛЕКСУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ПИРОТУ.
У делу ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА унете су цене за цеви и пропусне вентиле. Да
ли је у питању грешка?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У питању је грешка. У прилогу је исправљени предмер и предрачун радова РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКАТА У КОМПЛЕКСУ ТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ У ПИРОТУ у делу ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА.
4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У оквиру предмера радова за анекс хале ОШ Георги Димитров у Босилеграду у оквиру
ЛОТ-а 1, недостају јединице мере за већину позиција. Mолим Вас да дефинишете
јединице мере по којима се врши обрачун радова по позицијама из предмера.
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ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
У прилогу је исправљени предмер и предрачун радова за анекс хале за ОШ Георги
Димитров у Босилеграду у оквиру Партије 1 (ЛОТ-а 1).
5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
У општим одредбама – упутство понуђачима наводите:
3.5 Понуђач може да поднесе понуду или учествује као члан конзорцијума/заједничког
подухвата у само једној Понуди за сваку партију. Подношење или учествовање
понуђача у више од једне Понуде, резултираће дисквалификацијом свих Понуда које
укључују датог понуђача. Међутим, ово не ограничава укључење истог Подизвођача у
више од једне Понуде.
Питање гласи: Да ли ће понуде бити исправне уколико наступамо као члан
конзорцијума са једном фирмом за партију 1, а са другом фирмом такође као члан
конзорцијума за партију 2?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Одговор је потврдан.
6. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли је у обрасцу 3.5.2 потребно навести све референтне уговоре у последње 3 године
или само уговоре значајније величине и/или сложености на основу којих је остварен
пословни приход?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Потребно је навести само уговоре о извођењу радови на изградњи, реконструкцији,
доградњи, адаптацији или санацији објеката високоградње по основу којих је остварен
тражени пословни приход.

Kомисија за набавку
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