Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-16/2020-05-4
Датум: 28.08.2020.
Бачки Петровац, Коларова 6.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), те на основу постављеног
питања од стране заинтересованог понуђача за јавну набавку радова: АДАПТАЦИЈА
ЗГРАДЕ АМБУЛАНТЕ У КУЛПИНУ, у поступку јавне набавке мале вредности, број 40416/2020-05, комисија за јавну набавку даје следеће:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 2
Питање 1:
У обрасцу структуре понуђене цене позиција 1, у радовима на рушењу и демонтажи,
’’Демонтажа фасадне облоге од азбест цементних плоча причвршћених на дрвену
конструкцију монтажних зидова комплет са скелом и са одвозом лома на градску депонију
до 2,0 км’’. Питање гласи. Да ли је азбест категорисан као опасан отпад и дали смо дужни
да га тертирамо као опасан отпад? Уколико се ради о опасном отпаду молимо вас да
измените предмер и предрачун радова.
Одговор:
Место складиштења – одлагање демонтираних азбест цементних фасадних плоча
одредиће Инвеститор односно Надзорни орган тако да њихово третирање као опасног
отпада није предмет понуде.
Питање 2:
У обрасцу структуре понуђене цене позиција 3, у радовима на рушењу и демонтажи,
’’Демонтажа дела крова покривеног валовитим плочама преко штафли са одвозом лома
на депонију’’. Питање гласи. Да ли су поменуте валовите плоче азбестне, да ли је
категорисан као опасан отпад и дали смо дужни да га тертирамо као опасан отпад?
Одговор:
Валовите плоче које су предмет понуде нису од азбест цемента, а место њиховог
складиштења – одлагање такође ће одредити Инвеститор односно Надзорни орган.
Питање 3:
У обрасцу структуре понуђене цене позиција 4, у изолатерским радовима. ’’Облагање
фасаде цементним влакнастим плочама дебљине 15 мм. Плоче се причвршћују на дрвену
конструкцију адекватним вијцима отпорним на утицај влаге’’. Питање гласи. Да ли су
поменуте цементне плоче еквивалентне гипскартонским плочама за суву градњу, наравно
само са цементном основом? Или су поменуте плоче из Етернитовог програма, завршне
фасадне и декоративне плоче?
Одговор:
За облагање фасаде предвиђене су плоче за суву градњу са цементном основом
еквивалентне гипскартонским плочама.

Питање 4:
Да ли ће наручилац прихватити искуство у извођењу радова а које је окончано у
последње 3 године рачунајући уназад од објаве јавног позива? Обзиром да пословни
капацитет није везан за обрачунске године не видимо разлог да се искуство из првих 8
месеци 2020 године изузме? Молимо вас да размотрите измену овог услова у
предложеној садржини.
Одговор:
Наручилац је у склопу пословног капацитета под тачком 4.2.2.2. захтевао „да је понуђач у
периоду у последње 3 године (2017. - 2019.) које предходе дану објављивања Позива за
подношење понуда реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 9.900.000,00
динара без ПДВ-а, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских
радова на санацији и/или адаптацији и/или реконструкцији објекта“. Сходно наведеном
услову, Наручилац ће прихватити као доказ реализоване уговоре у периоду од
23.08.2017. године до 23.08.2020. године.
Питање 5:
За коју врсту заваривања бравар мора да поседује атест? Молимо вас да прецизирате
захтев?
Одговор:
Предмет машинских радова односно заваривање су радови на инсталацији грејања и
прикључивање новог гасног котла тако да су потребни атести за заваривање топљењем.
Питање 6:
Из ког разлога наручилац не захтева средство обезбеђења за озбиљност понуде? По
подзаконском пропису знамо да не постоји обавеза да се захтева а како су тражена писма
о намерама за обавезе из уговора не видимо разлог да понуђачи не гарантају за
озбиљност понуде?
Одговор:
Наручилац је услове за учешће у поступку јавне набавке одредио у складу са Законом о
јавним набавима уз поштовање свих начела јавне набавке, те сходно томе остаје при
задатим условима.
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