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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 Извођење радова на изградњи вртића у
Ковину -II фаза, број 404-93/2017-IV, на питања постављена од стране потенцијалног понуђача,
Наручилац даје одговоре:
ПИТАЊА
Molim Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije broj 404-93/2017-IV – Izvođenje radova na
izgradnji vrtića u Kovinu, II faza, kao i da odgovorite na pitanja:
1. Smatarmo da je neophodnoda izvršite izmenu konkursne dokumentacije, na taj način što ćete od

ponuđača zahtevati dostavljanje: Rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne
situacije, Sektora za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zaštitu za pravno lice, odnosno
ovlašćenje MUPa za izvođenje posebnih sistema i mera - za izvođenje stabilnih sistema za dojavu
požara u delu koji se odnosi na posebnu dozvolu - član 75 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim
nabavkama,
Naš zahtev je zasnovan na sledećim činjenicama:
Za obavljane celokupnih poslova zaštite od požara, koji su predviđeni ovom javnom nabavkom
neophodno je da rešenje MUPa ima PONUĐAČ/ČLAN GRUPE/PODIZVOĐAČ jer je to važeća
dozvola nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet ove javne nabavke, a takva
dozvola je predviđena posebnim propisom. Važeće ovlašćenje za obavljanje izvođenja posebnih
sistema i mera zaštite od požara dokaz je da ponuđač ispunjava obavezan uslov za učešće u
postupku predmetne javne nabavke, koji je propisan Zakon, ako je predviđen posebnim propisom,
što i jeste u predmetnoj javnoj nabavci.
To ne može da bude neko ko nema važeće ovlašćenje.
Pošto se uslovi, u skladu sa članom 76 stav 6 Zakona o javnim nabavkama, propisuju da su u
logičnoj vezi sa javnom nabavkom, uvidom u predmer i predračun radova može se utvrditi da su
posebni sistemi predmet ove javne nabavke.
U skladu sa navedenim činjenicima, molim Vas za izmenu konkursne dokumentacije i
usaglašavanjem za zakonskim propisima.
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Ukoliko Naručilac zastupa drugačiji stav od navedenog i smatra da može da ne menja konkursnu
dokumentaciju, smatramo da je neophodno da pribavi službeno mišljenje Ministarstva unutrašnjih
poslova, kao jedinom nadležnog i odgovori na pitanje: kako će ponuđač/član grupe/podizvođač da
izvede radove, ako je za njihovo izvođenje neophodna posebna dozvola, a nijedan nema posebnu
dozvolu, a naknadno uvođenje u posao Izvođača/podizvođača, koji nije naveden u javnoj nabavci
nije zakonom dozvoljeno?
Takođe, član 81 stav 1 tačka 3 Zakona o zaštiti od požara propisuje da je obavljanje poslova iz
člana 38. bez ispunjavanja propisanih uslova - privredni prestup, kao i novčanu kaznu i do 3
miliona dinara.
Ako nije potrebno posebno ovlašćenje molim Vas i da detaljno obrazložite zašto član 81 stav 1
tačka 3 Zakona o zaštiti od požara propisuje da je obavljanje poslova iz člana 38. bez ispunjavanja
propisanih uslova - privredni prestup, i zašto je i novčano kažnjivo do 3 miliona dinara?
U skladu sa svim navedenim, molim Vas da izvršite usaglašavanje konkursne dokumentacije sa
članom 38. Zakonom o zaštiti od požara, odnosno sa članom 17. Pravilnika o polaganju stručnog
ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenje za izvođenje stabilnih sistema za dojavu požara
predvidite u okviru obaveznih uslova po članu 75. ZJN
2. U jednom od pojašnjenja konkursne dokumentacije, na pitanje ponuđača, odgovarate da se stručni

nalazi dostavljaju za samo jedan deo građevinskih mašina i mehanizacije, a ne za sve.
Kojim konkretno zakonskim propisom se rukovodio Naručilac kada je odgovarao na ovo pitanje?
Molim Vas da navedete zakonski propis....zakon ili pravilnik i član, kojim je to regulisano da smo
deo zahtevanog tehničkog kapaciteta podleže ispitivanju. Vibro ploča, vibro nabijač, kombinovana
građ.mašina na isti način podležu prethodnom i periodičnom ispitivanju, sa aspekta bezbednosti i
zdravlja na radu kao, naprimer, i mašina za mašinsko malterisanje. Ako se poštuje Pravilnik o
postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i uslova radne okoline, onda smatramo da treba da
tražite stručne nalaze sa celokupnu mehanizaciju ili ni za jednu.
3. U okviru poslovnog kapaciteta jedan od dokaza je i celokupna okončana situacija. Ako je ponuđač

izvodio radove po sistemu „ ključ u ruke“ i nije radio predmer i predračun radova, da li je
prihvatljivo da u potvrdi Naručilac nazvači da je sistem „ključ u ruke“?
4. Na strani 7/95 navodite da je BGP veća od 600m2. Da li mislite na bruto razvijenu građevinsku

površinu objekta?
5. Obrazac potvrde ne sadrži podatke koje se odnose na površinu (600 m2 i 2.000 m2), a jedan od

uslova je ispunjenost i zahtevanih površina. Molim Vas da definišete na osnovu čega će se utvrditi
da li ponuđač ispunjava zahtevane uslove. Da li će naručilac ispunjenost ovih uslova utvrđivati iz
lokacijske i građevinske dozvole?
6. U okviru tehničkog kapaciteta zahtevate autodizalicu? Da li se misli na hidauličnu kamionsku

dizalicu?
7. Da li mogu da se ne dostavljaju ugovori o radu? Pošto se dostavljaju M obrasci, to je jasan dokaz

da je zaposleni u radnom odnosu, a Naručilac može da utvrdi i radno mesto i da je zaposleni u
radnom odnosu u momentu podnošenja ponude iz M obrasca. Pošto se zahteva 60 zaposlenih,
ugovori o radu su i na 10 strana, tako da ćemo imati 600 stranica dokumentacije, koja je suvišna (2
registratora).
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8. Grupa radova 8.0 građevinska stolarija, za pozicije od 8.1-8.25 - molim Vas da dostaviti šeme

aluminijumske stolarije.
9. Grupa radova 9.0 bravarski radovi,za poziciju 9.1 - molim Vas da dostaviti šemu bravarije.
10. Grupa radova 15.0 razni radovi, za poziciju 15.3 - molim Vas da dostaviti šeme pregrada
11. Grupa radova VI monterski radovi kanalizacije, za poziciju 2 - molim Vas da dostaviti detalje

patosnih slivnika svih veličina.
12. Grupa radova 5.predmer i predračun radova stabilnog sistema za detekciju i dojavu požara,strane

55/95 i 56/95 konkursne dokumentacije,na ovim stranama u delu opisa pozicija ispisane su
količine i cene pojedinih elemenata , a u jedinici mere je dat komplet. Na koji način s
epopšunajva? Sve ili samo komplet?
13. Grupa radova 8.predračun radova na spoljnom uređenju,pozicije 7,11 i 12 nemaju količinu. Da li

treba nuditi, odnosno popunjavati ili ne? Sve ostale pozicije treba pojasniti sa debljinama
slojeva,dimenzijama i vrstama materijala za ograde.
14. Šta za Vas znači dokaz - LOKACIJSKA I GRAĐEVINSKA DOZVOLA, koju je dužan da

obezbedi INVESTITO, za objekat koji je završen 2015. godine, predat Investitoru a Ponuđaču
služi kao referenca za POTVRDU ?.
ОДГОВОРИ
1. Биће извршена допуна и измена конкурсне докуметације у складу са чланом 75.

став 1 .тачка 5. ЗЈН.
2. Наручилац захтева да Понуђач трба обавезно да доставе Стручни налаз за: Машину за

машинско малтрисање, Хидроуличну мобилну дизалицу и Аутодизалицу, пошто су то
сложеније грађевинске машине, а остале машине такође мора да буду исправне и
безбедне за рад, а што се доказује да су регистроване и да су прошле технички преглед и
поседују Полисе осигурања (а што је тражено да се достави као доказ).
3. У Потврди треба да се наведе да су радови изведени по систему ''кључ у руке'' и трба да

је наведено и у Уговору о извођењу предметних радова да су радови уговорени по
систему ''кључ у руке'', а који се доставља у прилогу заједно са окончаном ситуацијом и
локацијском и грађевинском дозволом.
4. Мисли се на Бруто развијену грађевинску површину објекта.
5. Понуђач ће захтеване услове да испуни достављањем окончане ситације, локацијске и

грађевинске дозволе.
6. Мисли се на хидрауличну камионску дизалицу.
7. Прихватамо сугестију и биће извршена измена конкурсне документације.
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8. Шеме за групу радова 8.0. – грађевинска столарија , за позиције 8.1. – 8.25. – за

алуминијумску столарију можете да извршите преглед овог дела пројекта ради давања
понуде.
9. Шеме за групу радова 9.0. – браварски радови, за позиције 9.1. за браварију, можете да

извршите преглед овог дела пројекта ради давања понуде.
10. Шеме за групу радова 15.0.- разни радови, за позиције 15.3. шеме преграда, можете да

извршите преглед овог дела пројекта ради давања понуде.
11. Биће извршена измена Предмера радова у делу 6 – Монтерски радови, за позицију 2.
Изменом и допуном конкурсне документације.
12. За групу радова 5. – предмер и предрачун радов за стабилан систем за детекцију и дојаву
пожара, страна 55/95и 56/95 конкурсне документације биће извршена измена у том делу
конкурсне документације.
13. Група радова 8 – предрачун радова на спољном уређењу, позиције 7,11 и 12 немају количине јер
се те позиције односе на растиње , парковски мобилијар и мобилијар за игру деце и количине
зависе од одабира корисника и решаваће се кроз опремање објекта у 3 фази радова, и треба да
се избаце из Предмера, а што ће бити приказано кроз измену конкурсне документације.
14. Локацијска и Грађевинска дозвола се траже као доказ за опис предметних радова који су
изведени и површине објекта који je изграђен, као и податке о Инвеститору.

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 и одговор постаје саставни део
конкурсне документације.
С поштовањем,
ЗА КОМИСИЈУ
Михајло Јокић, дипл.инж.грађ.
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