РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/17-15-12
23. 07. 2015. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/2012,
14/2015) доствљамо вам

ОДГОВОР
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за ЈН. Бр. 17/15
Адаптација мокрих чворова у објекту Дома Народне скупштине Републике Србије
Након извршеног обиласка локације за тендер Адаптација мокрих чворова у објекту Дома Народне
скупштине Републике Србије, бр ЈН 17/15, дана 21.07.2015. и направљеног предмера и предрачуна за
предметне радове, дошли смо до калкулације чији износ ни уз употребу најскупљих материјала и
делова, не може да износи више од 9 милиона динара, те Вам постављам следећа питања:
ПИТАЊЕ БРОЈ 1:
1. Зашто је 11.06.2015.год. објављено претходно обавештење , када се зна да се у пракси
објављају само за радове изнад 60 милиона динара (иако ЗЈН не брани за мање износе,то у
пракси није уобичајено)? Тим обавештењем сте многе фирме, па и нас, довели у заблуду, с
обзиром да иду годишњи одмори запослених, за такве вредности тедера они се одлажу. Да ли
сте размишљали да то некоме прави додатне трошкове у и онако тешкој борби за опстанак на
тржишту?
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1:
У складу са чланом 59. и члана 95. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама, Наручилац има право
да објави претходно обавештење како би обавестио и упознао све потенцијалне понуђаче о намери
спровођења предметне набавке.
Сврха обавештења није била довођење у заблуду, нити стварање додатних трошкова, већ напротив,
информисање потенцијалних понуђача и то месец дана пре отпочињања предметне набавке, како би
се правовремено припремили за предметне радове, без обзира која је процењена вредност предметне
набавке и тиме омогућила већа транспарентност и конкурернција.
ПИТАЊЕ БРОЈ 2:
2. Зашто је потребно 30 запослених радика за тендер овог обима радове и ове вредности, када су
радови једноставни и не захтевају више од једног инжињера са извођачком лиценцом 410,
како је захтевано у тендеру? Шта значи 30 запослених, које струке, да ли ту спадају
чистачице, кафе куварице, административни радници, грађевинари...и колико њих?
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2:
Наручилац сматра да никако један инжењер са извођачком лиценцом 410, није у могућности да
самостално обави предметне радове.
С обзиром на чињеницу да се предметни радови морају извести у року од 35 дана, а на основу већ
постојећег лошег искуства, 30 запослених радника представљају логистичку подршку и неопходни су
како би се предметни радови обавили на време.

Добром логистичком подршком, Наручилац се осигурава да ће потенцијални понуђач у року обавити
радове, и да неће доћи до кашњења због чињенице да фирма има само једног инжењера, већ да има и
запосленог керамичара, као и призводног и административног радника који ће набавити неопходни
материјал, до возача који ће исти довести.
Већ сте и сами констатовали у првом питању да радници у ово време иду на годишње одморе, а
Наручилац сигурно не жели да дође у проблем да због недостатка логистичке подршке, обављање
предметних радова касни и да се пробија рок због годишњих одмора.
Наручилац није ограничио профил и стручну спрему за 30 радника који треба да раде код
потенцијалног понуђача, већ је сматрао да је унутрашња организација као и сама логистика посла
различита и да је то интерно питање које се тиче сваког понуђача понаособ.
ПИТАЊЕ БРОЈ 3 И 4:
3. Зашто је потребна грађевинска скела од 450 елемената(мин. 250m2) када се раде тоалети у
Народној скупштини висине као све остале просторије и релативно су мале површине?
4. Након обиласка локације са сигурношћу можемо да утврдимо да се не налазе на крову
Народне скупштине.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 3. И КОНСТАТАЦИЈУ ПОД БРОЈЕМ 4.
Наручилац на основу постављеног питања може само да констатује да је потенцијалном понуђачу
приликом обиласка локације очигледно промакла чињеница да се ради о спуштеним плафонима.
Да је потеницијални понуђач пажљиво прочитао спецификацију пре обиласка локације уочио би да се
ради о спуштеним плафонима и да није реч о уобичајеним висинама, а ни уобичајеним површинама.
Тако на пример,само у табели А стоји:
 У тачки 1.6 стоји: Монтажа цевасте скеле(платформе) за потребе рушења спуштених
плафона, демонтажа БИК-а и израда нових на висини до 6 m.


У тачки 5.1 стоји: Набавка материјала и израда спуштених плафона (амстронг) на висини од
6 m и да у колони количина стоји 49,6m²

ПИТАЊЕ ПОД БРОЈЕМ 5:
5. Зашто је одређен финансијски капацитет од 100 милиона динара у 2014.год. када то више 10
пута премашују вредност предметних радова?
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОД БРОЈЕМ 5:
Сврха постојања додатних услова, у овом случају финансијског капацитета, јесте један од начина да
се Наручилац осигура и да добије искусног и квалитетног потенцијалног понуђача са искуством.

Комисија за јавну набавку

Одговор је објављен на Порталу јавних набавки
и на интернет страници Наручиоца.
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