Број: 172/1/20-05/5
Нови Сад; 22.05.2020.
На основу питања везаног за ЈН 13-1/20-МВ Санација дела крова женске зграде ,
дајемо одговор на исто.
ПИТАЊЕ БРОЈ 1:
Зашто је на позицији 3.1 предвиђен алуминијумски лим који има много мању отпорност него
поцинковани а истовремено је много скупљи, поготово кад су опшивке и олуци од поцинкованог
лима.
ОДГОВОР БРОЈ 1:
Алумијумски лим је предвиђен због тога што је квалитетнији и дуготрајнији од поцинкованог лима.
Осим тога комисија се у постављању техничких карактеристика предмета јавне набавке руководила
првенствено потребама наручиоца, а не пословним и економским интересима подносиоца понуда,
односно у дефинисању захтева се одражава објективна и реална потреба наручиоца.Стога
наручилац остаје при својим захтевима.
ПИТАЊЕ БРОЈ 2:
Зашто наручилац захтева скоринг, какве он има везе са јавном набавком када је плаћање предвиђено
након завршетка објекта. Стандард у јавним набавкама је бонитет који издаје АПРни то за последње
3 године (2017,2018 и 2019).Поготово што скоринг приказује доста далеке податке о бомитету
фирме.Молимо да овај услов уклоните или замените бонитетом.
А) да је бонитет понуђаћа за период 2014-2018 године скоринг оцењен као веома добар“ББ+“ или
боље
ОДГОВОР БРОЈ 2:
Наручилац остаје при задатом услову из конкурсне документације како би се обезбедио да ће уговор
закључити са понуђачем који има капацитете да изврши конкретан посао.Наиме Одлукама
Републичке комисисје за заштиту права број 4-00-165/2018, 4-00-528/2018 потврђено је да
одређивање додатних услова има за циљ доказивање способности понуђача да реализује конкретан
уговор о јавној набавци. Дакле у одређивању додатних услова Наручилац полази од својих
објективних потреба, обзиром да је скоринг по дефиницији само форма оцене бонитета која јасно,
поуздано и ажурно даје целовиту слику пословања привредног друштва и тиме омогућава сигурнију
процену ризика у избору пословног партнера обзиром је скоринг показатељ стабилности више
параметара предузећа, ликвидности (измиривање постојећих обавеза предузећа и могућности
набавке потребног материјала), структуре капитала (кредитна и финансијска оптерећеност),
успешности у организацији рада.
ПИТАЊЕ БРОЈ 3:
Молимо да уклоните следећи услов-једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400
који истовремено поседује лиценцу 381- специјалисте инжињера енергетске ефикасности у
зградарству- јер нема некакве везе са овом јавном набавком.
Такође услов кадровског капацитета у висини од 15 радника + 5 лимара је нереално висок и молимо
да га прилагодите шредмеру радова (520 м2 је довољно 6 запослених – 3 лимара)
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ОДГОВОР БРОЈ 3:
Неопходно је да извођач у оквиру кадровског капацитете има наведеног инжињера који ће бити
присутан на градилишту како би водио техничку документацију (грађевимски дневник, пријавио
радове, комуницирао са надзорним органом), организовао радове, а на крају лиценцним печатом
оверио грађевинске књиге, записник о примопредаји као и окончану ситуацију. Наведена
документација је обавезни део градилишне документације без које није могуће извршити
фактурисање и плаћање.
Такође, радове је неопходно извести у кратком временском року због специфичне намене објекта и
унапред планираних активности наручиоца.Поред тога , извођач мора имати резервне капацитете
код оваквог типа радова.Сматрамо да озбиљна извођачка фирма има више од једног уговора овог
типа ,стога наручилац остаје при својим захтевима.

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно
Закону о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,68/15), исте објављује на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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