ОШ " Вук Караџић"
Доситејева br.3
Бачка Паланка

Предмет:

Додатна појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку
ЈНОП бр. 4/18 – Адаптација котларнице на гас.

Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од
19.9.2018. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр.
4/18 – Адаптација котларнице на гас.
Питања:
1. Sa obzirom da raspisasni radovi po tenderskoj dokumentaciji JNOP 4118 ne sadrZe
nikakve gradevinske radove ne vidimo opravdanost za zahtevom :
- Tehni6ki kapacitet (strana 10148) pod tabkom 7.1
Skela - crna cevasta 850 m2.
- Kadrovski kapacitet (strana 10148) pod tadkom 8
1 (edan) gradevinski inZenjer
2. Sa obzirom da prema tabeli predmeru i predra6unu ukupna teZina opreme - kotla izmosi
cca
600 kg i da nije predvidena demontaZa i odneSenje na mesto odlaganja starog kotla ne
vidimo opravdanost za trahenim tehnidkim kapacitetom u vidu: - Kamion nosivosti od 6t smatramo sasvim dovoljnim kamion nosivosti 2,51. - Dizalica hidraulidna 10t - smatramo
nepotrebnim prema obimu i sastavu sadrZaja
raspisanih radova po JNOP 4/18.
3. Pod tadkom 13. Predmera ipredraduna na strani 30148 definisana je Stavka: - Prepravka
cevne mrele prema kotlu koji ostaje, prilagodavanje novoj hidraulidnoj
Semi, cevi su NO 80, ukljuden sav fiting.
Radi ravnopravnosti ponudada molimo Vas da ovu stavku defini5ete u potpunosti uz
prilaganja 5eme, sa obzirom da radovi po ovoj stavci bez Seme nisu u potpunosti definisane.
4. Pod tadkom 8. Kadrovski kapacitet za ,,Lice odgovorno za bezbednost i zdravlje na radu
i
protivpoZarnu za5titu, u radnom odnosu na neodredeno ili odredeno vreme, sa punim radnim
vremenom, ili na drugi na6in angaZovanog,..." Molimo da objasnite po kom osnovu
zahtevate da navedeno lice mora biti u radnom odnosu sa punim radnim vremenom?
Odgovornost i obaveze navedenog lica su iste bez obzira dalije to lice u radnom odnosu sa
punim radnim vremenom (40h nedeljno) ili manje, lice za bezbednost nema obavezu stalnog
prisustva na gradili5tu za vreme izvodenja radova. Smatramo da na ovaj nadin ogranidavate
konkurenciju medu ponudadima a u realizaciji konkretne javne nabavke ne obezbedujete
nikakav ve6i kvalitet.
Molimo Va's da dodatne uslove definiSete tako da budu u logičnoj vezi sa konkretnom

javnom nabavkom, i na taj način sačinite dokumentaciju u skladu sa Zakonom o
javnim, nabavkama.
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Oдговори на питања:
Поштовани,
Хвала Вам на вашем интересовању за ЈНОП бр.4/18 - Адаптација котларнице на
гас.
Наручилац тражи да заинтересоава лица или потенцијални понуђачи испуњавају
одређене додатне услове, између осталог да испуњавају тражне техничке
капацитете као и кадровски капацитет. Конкретно, тачке које се доводе у логичку
везу са предметом расписане јавне набавке су дате у Обрасцу структуре цена, на
страни 29 од 48, тачка 4 као и све остале ставке где је предвиђен рад на висини.
Даље, постоје радови који се тичу искључиво грађевиских радова, водовода и
канализације које покрива тражени Кадровски капацитет – грађевински инжењер,
те је тражење додатног услова у директној вези са конкретном јавном набавком.
Наручилац поред наведеног тражи од потенцијалних понуђача и додатни услов
везан за технички капацитет, камион носивости од 6т. и дизалицу хидрауличну 10т,
а исто тако наводи на који начин заинтересована лица могу да испуне тражене
додатне услове. Наручилац тражењем оваквих додатних услова жели да обезбеди
да друга уговорена страна, уколико дође до уговарања, успешно реализује
потписани уговор.
Обзиром да су у котларници постојала два котла, а да је један страдао и да је
физички уклоњен, идеја је била да се на то место постави нови котао (предмет
ЈН). Самим тим, потребно је постојеће цевне прикључке прилагодити новом котлу.
У том смислу тражење шеме је непотребно за један релативно једноставан захтав.
Дакле, потребно је направити нову цевну мрежу која ће бити прикопчана на старе
прикључке. Ставка је у том смислу описна: Инвеститор не зна који су пречници
цеви потиса и поврата на новом котлу, да ли нови котао већ има уграђене вентиле
или не, не зна са које стране су ти прикључци уграђени и зато је ова позиција
описна.
Што с тиче четвртог питања заинтересованог лица, Наручилац се стрикно држао
Закона о ЈН, те ни у једној речи није прекршио законске одредбе везане за лице
одговорно за безбедност и здравље на раду. Имајући у виду написано у конкурсној
документацији, Наручилац остаје при траженим обавезним и додатним условима.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
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