ОШ „Петефи бригада“ Кула
Број: 659-0203-08
Датум: 26.01.2016. године
Кула
Предмет: Одговор на Захтеве за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН бр. 1/2015

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке број 1/2015, Јавна набавка
радова - Санација школско-спортске хале ОШ „Петефи бригада“ објављене на Порталу
јавних набавки и интерент страници наручиоца 31.12.2015. године у вези Захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације заинтересованих
лица које смо примили путем електронске поште дана 19.01. и 22.01.2016. године дајемо
следеће одговоре:
Питање бр. 1:
У делу конкурсне документације Услови за учешће у поступку јавне набавке у делу
додатни услови тражи се да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом,
односно да има ангажоване у сталном радном односу или по другом основу у складу са
законом најмање: 30 КВ грађевинских радника, од којих најмање 15 оспособљених за рад
на висини.
Да ли овај тражени услов испуњавају и запослени радници који су према интерној
квалификацији распоређени на радна места зидар, молер, бравар који немају школску
стручну спрему али имају дугогодишње искуство на грађевини? За поменуте раднике у
оквиру М Обрасца стоји да је занимање према радном месту радника зидар КВ, молер КВ,
тесар, бравар и слично. Сматрамо да поменути радници могу да изведу радове из
предмера квалитетно и у складу са захтеваним карактеристикама.
Одговор бр. 1:
Одговор на питање садржан је у Изменама и допунама конкурсне документације бр. 2,
бр. 659-0203-07 од 26.01.2016. године објављеној на Порталу јавних набавки и интернет
страници ОШ „Петефи бригада“ Кула 26.01.2016. године.
Питање бр. 2:
Да ли се у 30 КВ грађевинских радника могу уврстити и бравари? Сматрамо да би браваре
требало уврстити у тражене раднике и то стога што радове на постављању панела и
радове на изради металне подконструкције, који представљају велики део послова из
предмера радова, изводе бравари?
Одговор бр. 2:
Одговор на питање садржан је у Изменама и допунама конкурсне документације бр. 2,
бр. 659-0203-07 од 26.01.2016. године објављеној на Порталу јавних набавки и интернет
страници ОШ „Петефи бригада“ Кула 26.01.2016. године.
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Питање бр. 3:
У предметној Конкурсној документацији на страни 4/33 и 5/33 Наручилац , као један од
услова кадровског капацитета, захтева да понуђач располаже са 30 КВ грађевинских
радника, од којих је најмање 15 оспособљено за рад на висини.
Анализирајући овај услов, дошли смо до закључка да Наручиоцу осим грађевинских
радника требају и радници других струка, па и помоћни радници под условом да
Наручилац под грађевинским радницима подразумева и: тесара, зидара и армирача.
Анализирајући опис радова према предмеру радова, утврдили смо да су за радове на
рушењу од позиције 1) па све до позиције 6) потребни помоћни, а не грађевински
радници.
Што се тиче грађевинских и монтажних радова, утврдили смо да за:
Позицију 1) треба грађевински радник – зидар
Позицију 2) требају помоћни радници
Позицију 3) такође требају помоћни радници
Позицију 4) потребан је молер
Позицију 5) потребан је помоћни радник
Позицију 6) требају бравари и вариоци
Позицију 7) потребни су такође бравари и вариоци
Позицију 8) бравари и вариоци
Позицију 9) бравари и вариоци
Позицију 10) бравари, вариоци и електричари.
Као што видите за све ове позиције потребни су и радници других квалификација као и
помоћни радници, а не само радници грађевинске струке.
Молимо Вас да у овом делу измените Конкурсну документацију.
Одговор бр. 3:
Одговор на питање садржан је у Изменама и допунама конкурсне документације бр. 2,
бр. 659-0203-07 од 26.01.2016. године објављеној на Порталу јавних набавки и интернет
страници ОШ „Петефи бригада“ Кула 26.01.2016. године.
Питање бр. 4:
Како у Моделу уговора уписати Овлашћеног члана Групе понуђача као и Члана Групе
понуђача, када то није предвиђено Моделом уговора?
Да ли је довољно у Моделу уговора уписати само овлашћеног члана Групе понуђача без
навођења других Чланова групе понуђача, с обзиром да у Моделу уговора није могуће
уписати остале чланове?
Одговор бр. 4:
У Моделу уговора потребно је уписати само оног члана групе понуђача који је Споразумом
о заједничкој понуди овлашћен да поднесе понуду и заступа групу понуђача пред
наручиоцем (члан 81. став 4. тачка 1) ЗЈН-а).
Питање бр. 5:
На страни 27/33 и 28/28 – Изјава о независној понуди и Изјава у вези члана 75. став 2.
Закона о јавним набавкама, тражите да исте потпише сваки члан Групе понуђача из Групе
понуђача, с тим што ће се код потписа назначити да се ради о понуђачу из групе
понуђача.
Где и како то треба назначити? Да ли уписивањем текста испод црте потписа понуђача?
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Који текст треба да стоји: Овлашћени члан Групе понуђача, члан Групе понуђача или неки
други текст?
Одговор бр. 5:
Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона могу
се копирати у потребној броју примерака како би их потписали сви чланови групе
понуђача, у зависности од броја заједничких понуђача. Приликом потписивања, у делу
који је предвиђен за потпис (изнад или испод црте) довољно је на било који начин
назначити да се ради о понуђачу из групе понуђача.
Питање бр. 6:
Образац понуде, страна 16. Општи подаци о понуђачу, да ли попуњава Овлашћени члан
Групе понуђача, који се уписује и на страни 18. Подаци о учеснику у заједничкој понуди
као и остали чланови Групе понуђача?
Да ли се Овлашћени члан Групе понуђача уписује и на страни 16 и на страни 18 конкурсне
документације.
Одговор бр. 7:
У обрасцу понуде, подаци о носиоцу посла, односно члану групе понуђача који је
Споразумом о заједничкој понуди овлашћен да заступа групу уписују се у тачки 1) ОПШТИ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, односно на страни 16/33 Конкурсне документације. Подаци о
осталим члановима групе понуђача уписују се у тачки 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, односно на страни 18/33 Конкурсне документације.
Питање бр. 8:
Конкурсном документацијом за испуњење додатних услова ст. 4/33 1.2 1) захтевано је да
је:


„да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, односно да је у
периоду претходне 3 године, од дана објављивања позива за подношење понуда:
-

Израдио и поставио најмање један полиуретански под, карактеристика
наведених у предмеру радова и површине најмање 1.000 m2.

-

Извео радове на монтажи најмање 1.000 m2 термоизолационих сендвич панела“

те као доказ захтеване су потврде оверене и потписане од стране крајњег наручиоца и уз
потврде о изведеним радовима потребно је доставити фотокопије уговора и комплетних
окончаних ситуација у којима се јасно и недвосмислено види врста, односно опис радова,
почетак и завршетак радова.
Да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико као доказ доставимо потврде
оверене и потписане од стране крајњег наручиоца за изведене радове, за које је уговор
потписан у 2010. години, а радови окончани у 2012. години?
Одговор бр. 8:
Одговор на питање садржан је у Изменама и допунама конкурсне документације бр. 2,
бр. 659-0203-07 од 26.01.2016. године објављеној на Порталу јавних набавки и интернет
страници ОШ „Петефи бригада“ Кула 26.01.2016. године.
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Питање бр. 9:
Конкурсном документацијом за испуњење додатних услова ст. 4/33 1.2 2) захтевано је да
је:


„да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има
ангажоване у сталном радном односу или по другом основу у складу са законом
најмање:
-

30 КВ грађевинских радова, од којих је најмање 15 оспособљених за рад на
висини“.

С обзиром да радови обухватају радове на рушењу, детаљно описано у предмеру радова
на позицијама 1. до 6. на страни 30/33 конкурсне документације, да ли ће понуда бити
одговарајућа и прихватљива уколико део тражених радника буде НК грађевинске струке?
Одговор бр. 9:
Одговор на питање садржан је у Изменама и допунама конкурсне документације бр. 2,
бр. 659-0203-07 од 26.01.2016. године објављеној на Порталу јавних набавки и интернет
страници ОШ „Петефи бригада“ Кула 26.01.2016. године.

Комисија за јавне набавке
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