Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица
На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“,бр124/2012,14/2015 и 68/2015),Комисија за спровођење јавне набавке даје:
ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ 404-25/2017- завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици.

ПИТАЊЕ БР 10. од 12.05.2017.године
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) достављамо Вам захтев за додатним информацијама
или појашњењима и указујемо на недостатке и неправилности у конкурсној
документацији за јавну набавку бр. 404-25/2017 - Завршетак радова на изградњи спортске
хале у Мионици.
1. На страни 5 конкурсне документације, у оквиру тачке 1) која сеодноси на додатне
услове финансијског и пословног капацитета наведено једа понуђач, између осталог,
мора да располаже сертификатима ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001 што се
доказује важећим сертификатима.Чланом 76. став 6. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) предвиђено да наручилац
одређује услове за учешће у поступку јавне набавке тако да су ти услови у логичкој вези
са јавном набавком. Поред тога, наручилац мора јасно и прецизно дефинисати додатне
услове што у овом случају није учинио. С тим у вези, напомињемо да одређивање
додатних услова треба да буде у функцији обезбеђивања успешне реализације јавне
набавке, односно избора понуђача који је финансијски, пословно, кадровски и технички
оспособљен за извршење јавне набавке и као такав представља гаранцију успешне
реализације посла. С обзиром да су предмет набавке радови на завршетку спортске
хале, овако дефинисан додатни услов омогућава учешће понуђачима који располажу са
наведеним сертификатима без обзира да ли је обим сертификације у вези са предметом
јавне набавке. У том смислу, понуђачи који поседују наведене сертификате за на пример
трговину прехрамбеним производима нису компетентни за извршење предметне набавке
већ понуђачи са сертификатима за грађевинске радове. На основу наведеног,
предлажемо наручиоцу да измени конкурсну документацију, односно да дефинише обим
сертификације за захтеване стандарде који ће бити у логичкој вези са предметом јавне
набавке, као на пример “грађевински радови”. На овај начин, дефинисањем обима
сертификације који је у логичкој вези са предметом набавке, наручилац ће обезбедити
учешће понуђачима који су пословно оспособљени и компетентни за извршење јавне
набавке, а све у циљу избора поузданог будућег извођача радова.
2. У оквиру тачке 1) која се односи на додатне услове финансијског и пословног
капацитета наведен је услов да је понуђач у претходних осам обрачунских година (2009,

2010, 2011, 2012, 2013 ,2014, 2015 и 2016.), извео грађевинске и грађевинско-занатске и
инсталатерске радове на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији или санацији
најмање 3 хале (фискултурне сала, спортска сала, индустријска хала), од којих је једна
минималне вредности 50.000.000,00 динара без ПДВ-а. У вези наведеног услова, да ли је
неопходно да су на свакој од 3 хале изведени грађевински и грађевинско-занатски и
инсталатерски радови или је довољно да су на пример на једној хали изведени
грађевинско-занатски радови, на другој инсталатерски радови, а на трећој и
грађевинско-занатски и инсталатерски радови?
3.У вези семафорског постројења у предмеру радова, на страни 106 конкурсне
документације, молимо Вас да нам дате одговоре на следећа питања:
* Да ли постоји нека конструкција или се исппручује заједно са семафором?
* Да ли су кошеви подни или висећи и да ли на њима постоји место предвиђено за
уградњу акционих времена?
* Да ли постоји кабловска инфраструктура енергетског напајања јаке струје 220В и
могућност за инсталацију електро мрезе слабе струје, односно УТП кабла за
комуникацију између контролног пулта и семафора?
* Поред тога, неопходно је одредити место за оглашавање звучног сигнала.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР 10.:
1.
Како је предмет јавне набавке извођење грађевинских и грађевинско
занатских и инсталатерских радова на завршетку спортске хале у Мионици
подразумева се да је потребно располагање сертификатима ИСО 9001, ИСО
14001 и ОХСАС 18001 из те области. Наручилац је све посебне услове
дефинисао из области предмета јавне набавке,и они су у логичкој вези и сви
морају бити испуњени да би понуда била прихватљива.
2.
Потребно је да су на свакој од 3 хале изведени грађевински и грађевинскозанатски и инсталатерски радови
3.

СЕМАФОР СЕ ПОСТАВЉА НА ЗИД НА ВИСИНУ ДАТУ У ПРОЈЕКТУ

-НОРМАЛНО ДА УЗ СЕМАФОР ИДУ И НОСАЧИ
-НАПАЈАЊЕ 3Ф/1Ф ОБЕЗБЕЂЕНО
-НАПАЈАЊЕ ИЗА КОШЕВА НА ПОТРЕБНОЈ ВИСИНИ НА ЗИДУ 220В ОБЕЗБЕЂЕНО
ПНК РЕГАЛИ ОБЕЗБЕЂЕНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ СИГНАЛИХ КАБЛОВА
-РАЧУНАРСКА МРЕЖА ОБЕЗБЕЂЕНА КОД ЗАПИСНИЧКОГ СТОЛА
-ОСТАЛО ЈЕ ПРЕМА ОПИСУ- ДАКЛЕ СЕМАФОР СА СВИМ ПРАТЕЋИМ КАБЛОВИМА И ОПРЕМОМ-СЛИЧНО
НАВЕДЕНОМ ТИПУ

-КОШЕВИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ ЗА МОНТАЖУ НА ЗИДУ

У Мионици, 15.05.2017.год.
Бр.404-25/2017-10

Комисија за јавне набаке

