Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-61/2015-12/42
Датум: 2. јун 2015. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- адаптација и санација зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду редни број 17/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 2.
јуна 2015. године у 08:46 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
Пречишћени текст Конкурсне документације садржи две потврде о изведеним
радовима, на страницама 36. и 38. Да ли се обрасцем 6.6 доказује пословни
капацитет за најмање три објекта укупне бруто грађевинске површине веће од
20.000m2 од којих је један најмање 5.000m2; а обрасцем 6.4 да је понуђач
реализовао радове у вредности од најмање 400.000 динара без ПДВ?
1. Одговор Комисије:
Обрасцем 6.4 доказује се испуњеност услова наведеног под 10) – понуђач мора
доказати да је у 2012., 2013. и 2014. години остварио укупне приходе од извођења
грађевинских радова у износу од најмање 400.000.000 (четири стотине милиона; не
хиљада како стоји у постављеном питању) динара без обрачунатог ПДВ. Обрасцем
6.6 доказује се испуњеност услова наведеног под 11) – понуђач мора доказати да је
у 2012., 2013., 2014. и 2015. години, савесно и поштено и до потпуне
функционалности, започео и извео радове исте или у претежном делу сличне
радовима који су предмет ове јавне набавке, на санацији, адаптацији,
реконструкцији, доградњи или изградњи најмање три објекта високоградње јавне
намене (објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и
локалне самоуправе, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти
образовања, објекти културе и сл.) или пословних објеката, укупне бруто
грађевинске површине преко 20.000m2, од којих најмање један објекат бруто
грађевинске површине преко 5.000m2.

2. Питање заинтересованог лица:
Да ли сваки члан групе понуђача треба да испуни услов финансијског капацитета,
односно да ли је потребно да ниједан члан групе понуђача није био у блокади у
периоду од 6. маја 2012. до 6. маја 2015. године?
2. Одговор Комисије:
Да, овај услов мора да испуни сваки од чланова групе понуђача.
3. Питање заинтересованог лица:
С обзиром на то да је од објаве Позива за подношење понуда наручилац два пута
објављивао пречишћен текст Конкурсне документације, да ли се у понуди могу
доставити изјаве које потписују чланови групе понуђача ако су из прве верзије
Конкурсне документације? Изјаве нису имале битне измене, осим што се приликом
штампања могу уочити мање маргине.
3. Одговор Комисије:
Да, изјаве се могу дати на обрасцима из било које верзије Конкурсне документације
јер се нису мењале.
4. Питање заинтересованог лица:
Приликом исправке Предмера и предрачуна, у делу Рушење и демонтажа измењена
је позиција 00-03. Уместо скидања крила, стоји демонтажа фасадне браварије,
металних застакљених фасадних врата: величина отвора до 2,00m2; величина
отвора од 2,00 до 5,00m2. У делу IV Фасадна, нема позиције за уградњу
демонтиране браварије. У делу V Браварски, постоји позиција за поправку и
фарбање наведених металних врата. Пошто се позиције не поклапају, да ли се
браварија само поправља и фарба или се уграђује нова?
4. Одговор Комисије:
Уграђује се нова фасадна браварија (не поправља се), док се унутрашња браварија
поправља и фарба (по потреби).
5. Питање заинтересованог лица:
У Додатним информацијама и појашњењима број: 404-02-61/2015-12/30 од 28. маја
2015. године, на питање у вези са траженим атестом за звучну изолацију
унутрашње дрвене столарије, одговор Комисије је био да ће постојећа столарија у
70% бити замењена новом. У делу IV Столарски радови није наведено која врата се
мењају а која се поправљају, што веома може утицати на целокупну вредност. Шта
се од унутрашње дрвене столарије мења новом, а шта се поправља?
5. Одговор Комисије:
Цену формирарти на основу просечне цене поправке/замене врата. Стварне
количине ће бити одобрене и евидентиране кроз грађевинску књигу, с обзиром на
то да се код ових позиција ради о инвестиционом одржавању.
Комисија за јавну набавку
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Светлана Марковић, архитекта
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник

- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер
доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

