РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/34-14-08
24.11. 2014. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012)
доствљамо вам

ОДГОВОР
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку –
Радови на замени трафо станице у згради Народне скупштине Републике Србије
(ЈН Бр. 34/14)

П и т а њ а:

О д г о в о р и:
1. Понуђач ће попунити страну 44 Конкурсне документације, односно образац потврде, а у
случају да постоји више различитих Наручилаца за које је Понуђач извршио предметне
радове, Понуђач ће образац потврде копирати.
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2. Један од разлога набавке радова на замени трафо станице је и повећање енергетске
ефикасности зграде Народне скупштине Републике Србије. То подразумева одређена
технолошка решења која извођач мора да примени, што укључује оптимизацију потрошача у
згради, компензацију реактивне енергије, праћење потрошње електричне енергије итд.
Добављач мора да да извештај који је захтеван и након тога ће бити одлучено да ли ће се
вршити компензација са постојећим изворима, или ће се извршити набавка нових извора –
кондензатора батрија и по потреби филтера виших хармоника.
Дакле, није у питању грешка већ је неопходно да понуђач поседује ово решење.
3. Потребно је ускладити систем за надзор и управљање на објекту са комплетним системима у
електропривреди. Из спецификације радова, дате у конкурсној документацији, јасно се види
да није у питању грешка, већ је неопходно ангажовање електро-инжењера са лиценцом
453.
4. Није неопходно поседовати хидрауличну подизну платформу максималне висине h=20м, као
ни полуприколицу за транспорт дугих терета (стубова).
5. На странама 5. и 11. Конкурсне документације, објашњена је специфичност рада у Народној
скупштини Републике Србије. Услови су због тога строги и детаљни. Уговор о закупу и
лизингу радних средстава – возила, морао би подразумевати период гарантног рока од 24
месеца од дана примопредаје радова, због отклањања и најмањег ризика у случају квара. Тај
услов не би био нимало повољнији за понуђача, али за Наручиоца је много несигурнији, јер
Наручилац не би био у стању да утиче на евентуални превремени раскид уговора о закупу и
лизингу. Дакле, понуђач не доказује испуњавање наведеног услова, уколико достави
Уговор о закупу и лизингу возила.

Председник Комисије
Достављено:
- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки
и на интернет страни Наручиоца.

Драган Ђурагић с.р.
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