Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-106/2016-12/8
Датум: 2. децембар 2016. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке радова
- изградња зграде Прекршајног суда у Панчеву редни број 37/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 29.
новембра 2016. године у 08.27 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У предмеру радова / Део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције /9
Браварски радови, у ставкама 9.3 и 9.4 наведено је да је завршна обрада
поцинкованог челика по избору главног и одговорног пројектанта. Молимо за
појашњење о томе каква је завршна обрада у питању.
1. Одговор Комисије:
Нема завршне обраде.
2. Питање заинтересованог лица:
У предмеру радова / Део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције /15
Сувомонтажни радови, у ставкама 15.1, 15.4 и 15.9, молимо да наведете колика је (у
минутима) отпорност на пожар плафона и облога од гипскартонских плоча. Да ли
се неки од ревизионих отвора из ставки 15.5, 15.6, 15.7 и 15.8 уграђују у
ватроотпорни спуштени плафон специфициран у позицијама 15.1 и 15.4, и ако се
уграђују, можете ли да наведете њихове димензије и број комада?
2. Одговор Комисије:
Ватроотпорност је 90 минута, и за плафоне и за облоге од гипскартонских плоча.
Ревизиони отвори се не уграђују у ватроотпорни спуштени плафон.

3. Питање заинтересованог лица:
У предмеру радова / Део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције /18
Завршни радови, у ставки 18.4, молимо да наведете која је врста и висина садница
живе ограде, како бисмо могли да формирамо цену.
3. Одговор Комисије:
Врста саднице живе ограде је ловор вишња (зимзелена жива ограда од шибља),
висине 100cm.
4. Питање заинтересованог лица:
У предмеру радова / Део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције /18
Завршни радови, у ставки 18.5, молимо да наведете која је врста и висина
листопадних садница, како бисмо могли да формирамо цену.
4. Одговор Комисије:
Врста листопадних садница је црвени храст, двогодишња садница висине 150cm.
5. Питање заинтересованог лица:
У предмеру радова / Део Опрема за заштиту од пожара, за ставке 5, 6, 7 и 8, молимо
да доставите спецификацију за табле (димензије ознака, врста подлоге (forex,
поцинковани лим, алуминијум итд.)), како бисмо могли да формирамо цену.
5. Одговор Комисије:
Набавка ознаке локације за унутрашњи зидни хидрант
Forex 3mm са PVC налепницом 40x30cm
Набавка и уградња табли ознака за правце евакуације према евакуационим
излазима
Forex 3mm са PVC налепницом 30x15cm
Набавка и уградња табли ознака упозорења за зоне опасности (ЗОНА
ОПАСНОСТИ)
Forex 3mm са PVC налепницом 40x30cm
Набавка и уградња табли са натписом ЕВАКУАЦИОНА ВРАТА
Forex 3mm са PVC налепницом 30x15cm (српски).
6. Питање заинтересованог лица:
Да ли се под 80 КВ, НКВ и грађевинских радника мисли на раднике грађевинске
струке (зидаре, молере, тесаре), електро струке (електроинсталатере, електричаре),
машинске струке, а који су неопходни за извођење радова који су предмет јавне
набавке?
6. Одговор Комисије:
Под 80 КВ, НКВ и грађевинских радника се мисли на раднике разних струка
(грађевинске, електро, машинске...), као и на раднике који ће на градилишту
обављати разне физичке „нестручне“ послове.

7. Питање заинтересованог лица:
Из ког разлога наручилац захтева да средства финансијског обезбеђења доставља
овлашћени члан групе понуђача? Споразумом о заједничком учешћу у поступку
јавне набавке чланови групе прецизирају ко ће да достави средство финансијског
обезбеђења, и то је битно за наручиоца. Чланови групе неограничено солидарно
одговарају наручиоцу, тако да захтевање наручиоца и условљавање ко ће да
достави средства финансијског обезбеђења је само сужавање конкуренције и
дискриминација понуђача. Молимо за измену овог услова, јер није у складу са
Законом о јавним набавкама, у коме нигде не стоји да средства финансијског
обезбеђења не може да пружи један од чланова групе понуђача.
7. Одговор Комисије:
Комисија за јавну набавку је сагласна са примедбом коју је заинтересовано лице
упутило. На 51. страници Конкурсне документације, реченица: „У случају
заједничке понуде, све тражене банкарске гаранције обезбеђује носилац понуде“,
брише се. Налогодавац банкарских гаранција може бити било који члан заједничке
понуде.
8. Питање заинтересованог лица:
У електроинсталацијама, позиција 9.1 специфициран је трофазни електро агрегат
произвођача Europower, Белгија. Да ли можемо да понудимо агрегат тражених
карактеристика другог произвођача или се изричито тражи наведени?
8. Одговор Комисије:
Да, може бити понуђен и агрегат другог произвођача, али мора да буде сличних
карактеристика које су дате у предмеру.
Комисија за јавну набавку
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу
- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер
- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

