Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012; у даљем
тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења конкурсне
едокументације за јавну набавку ЈН бр. 10/2015, Грађевински груби радови на Блатном
купатилу – 2. фаза „Wellnes’’ центра Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи
Ковиљачи.
Питање број 1.
,,Како у конкурсној документацији нисте навели који је рок плаћања већ сте само навели
да Наручилац радове плаћати сходно својим могућностима, а најдуже до 45 дана, да ли то
значи да у обрасцу бр. 9 можемо да наведемо било који рок плаћања који није дужи од 45
дана, тј. да ли ће се уважити ако ставимо и да је рок плаћања 15 дана?’’
Одговор на питање број 1.
Наручилац је у конкурсној документацији одредио да је максимални рок за плаћање 45
дана, те сходно својим могућностима у тренутку достављања захтева за плаћањем и
привремених ситуација, наручилац ће плаћати у року који Понуђач наведе а максимално
до 45 дана од дана достављања захтева за плаћањем. Стога Понуђач у обавези да,
понуди, односно наведе рок плаћања који он сматра да треба.
Питање број 2.
,,У конкурсној документацији, у обрасцу бр. 9 навели сте да је рок завршетка радова
примерен року који одређује наручилац и према динамици и условима који омогућавају
функционисање наручиоца, а у оквиру важења уговора, такође сте навели да је рок за
одазив на позив наручиоца најдуже 3 (три) часа од пријема позива. Молимо Вас за
појашњење да ли ће се радови изводити у етапама и на који начин? Да ли то значи да ће
се између извођења радова правити паузе који трају нпр. 3 или 4 недеље, или чак и више
од тога?
Одговор на питање број 2
У тачки 1. Обрасца понуде, наручилац је навео да је рок завршетка радова примерен року
који одређује наручилац и према динамици и условима који омогућавају функционисање
наручиоца, а у оквиру важења уговора, а у тачки 2. да је рок за одазив на позив наручиоца
најдуже 3 (три) часа од пријема позива. С обзиром на то да се радови обављају у близини
и и оквиру дела велнес центра који ради у одређена времена, наручилац је овај захтев
одредио у смислу несметаног редовног рада и функционисања центра и Специјалне
болнице, које би понуђач- извођач радова, у договору са наручиоцем требао да
прилагоди. Како је као рок за одазив на позив наручиоца најдуже три часа од пријема
позива, наручилац наводи да паузе у радовима неће бити оне које је заинтересовано лице
навело у захтеву за појашњењем, већ ће се односити на евентуалне празнике, викенд или
доба дана, односно посебну фреквенцију пацијената и корисника Специјалне болнице, а
све у договору са наручиоцем, прилагођено конкретној ситуацији на терену.
Питање број 3.
Да ли се у Обрасцу бр. 6 поред броја уговора, датума вршења радова уписује и вредност
уговора или вредност изведених радова?
Одговор на питање број 3.

Наручилац је у ставу 4 обрасца навео да ће се рeфeрeнцa ћe узимaти у oбзир aкo je
прeдмeт рeфeрeнцe пo тeхничким зaхтeвимa исти или бољи - сложенији од прeдмeта ове
јавне набавке, односно, из области грађевинских и занатских радова на објектима, а
појединачна вредност уговора, није мања од 20.000.000, РСД. Сходно томе, наручилац
сматра да је вредност уговорених радова и вредност изведених радова, па на пример, не
може прихватити уговор у којем је понуђач наводи да је вредност уговора 20 милиона
динара, а предмет уговора се у већем или мањем делу односи на извршење неких других
радова, који нису предмет захтеване референце. У прилог томе понуђач може да достави
детаљније појашњење на посебном прилогу који се односи на референцу, и наручилац ће
то узимати у обзир и разматрати.
Питање број 4
,,Да ли за доказивање референце можемо да приложимо потврде или уговоре и окончане
ситуације где смо поред грађевинко-занатких радова изводили инсталатерске радове, а
где је вредност грађевинско-занатских радова већа од 20.000.000,00 динара? Уколико је
одговор потврдан, да ли у том случају у образац бр. 6 уписујемо вредност свих радова
(грађ. занатске и инсталатерске) или само вредност грађевинко- занатских радова?’’
Одговор на питање број 4
Наручилац захтева услов за исправност понуде најмање један извршен угоор за
грађевинске и занатске радове, исте или сличне радове који су предмет јавне набавке, у
пртходном периоду ид три године (2011, 2012 и 2013), а да је појединачна вредност
најмање 20.000.000,00 дин те да ће се рeфeрeнцa узимaти у oбзир aкo je прeдмeт
рeфeрeнцe пo тeхничким зaхтeвимa исти или бољи - сложенији од прeдмeта ове јавне
набавке, односно, из области грађевинских и занатских радова на објектима, а
појединачна вредност уговора, није мања од 20.000.000, РСД. Вредност грађевинко
занатских радова по уговору мора бити минимално захтеваном износу средстава. Сходно
томе, понуђач може да приложи и уговоре у којим је изводио друге радове, али да
вредност захтеваних радова по јединичном уговору буде минимално или изнад захтеваног
износа. Пошто је принцип функционисања поступка јавне набавке прилагођен основним
начелима Закона о јавним набавкама, наручилац вреднује суштину а не форму, па
понуђач може да упише и вредност уговора или вредност изведених захтеваних радова, а
да прилозима додатно појасни, обзиром да ће наручилац свакако детаљно разматрати
објашњења и прилоге који се односе на захтеване референце.

Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 10/2015.
Дана 17.04.2015. године

Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012; у даљем
тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења конкурсне
едокументације за јавну набавку ЈН бр. 10/2015, Грађевински груби радови на Блатном
купатилу – 2. фаза „Wellnes’’ центра Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи
Ковиљачи.
Питање бр. 1:
,,Да ли за армирано бетонске радове можемо да добијемо пројекат, детаље и статички
прорачун за арматуру за позиције: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,26? ’’.
Одговор 1.
Детаље у вези армирано бетонских радова можете погледати у пројекту који се налази код
Наручиоца.
Питање бр. 2 :
„ За тесарске радове за позицију 8.0 занима нас о којој Теголи је реч? Које је врсте, боје,
дебљине Тегола? „
Одговор 2.
Позиција 8.0, ради се о Теголи „ Canadese Standard „ (правоугаоног облика ) која се ради у
једној дебљини, боја бордо.
Питање бр. 3 :
Да ли за 1. Радове на припреми и рушењу за позицију 52,0 можете да нам дате димензије
„ мешалице „?
Одговор 3.
Димензије "мешалице" оквирно 3,5м x 3,5 висине око 4,5 м, тачне димензије можете
преузети на лицу места .
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 10/2015.
Дана 16.04.2015. године

