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Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавну набавку
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4094 F: +381 21 487/4087
office.uprava@vojvodina.gov.rs
БРОЈ:404-92/2019

ДАТУМ: 28.03.2019.године

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима
бр.2 и 3.
Заинтересована лица, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражила су дана 25. и
26.03.2019.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова санација фасаде
зграде Покрајинске владе ( ЈН OП 11/2019), у оквиру кога су поставила следећа
питања:
Примедба 1:
На више места у тендерској документацији, укуључујући и Уговор (Члан 6)
наведено је да се накнадни и непредвиђени радови не могу изводити на објекту који
је предмет радова. Наше искуство на радовима на споменицима културе и
конзерваторско-рестаураторским радовима је да се увек појаве неки непредвиђени
радови.
У припремним радовима већ примећујемо једну позицију која недостаје а то је
монтажа, демонтажа и коришћење градилишне ограде.
Мислимо да је извођење те позиције због безбедности објекта, градилишта и
пролазника неопходна.
ПИТАЊЕ 1: Да ли ће Наручилац изменити конкурсну документацију у смислу
да измени табелу понуде и дода градилишну ограду у потребној количини?
Примедба 2:
У позицији број 1 у А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ у табели понуде наведена је
позиција монтаже и демонтаже скеле у количини од 11.264,57 м2.
У реду испод описа позиције неведено је:
„Радови се могу изводити и без употребе скеле (висинске платформе,
алпинисти, аутоплатформе). У том случају морају се примењивати посебни прописи
за ову врсту радова.“
Ова колона која је описана као алтернатива нема наведену количину и
непостоји могућност да се упише цена. Није јасно где треба да упише цену неко ко
има намеру да ради без скеле. Сматрамо да уколико неко не упише цену у било коју
позицију радова да би у том случају његова понуда била непотпуна и морала би да
буде одбачена.
Скрећемо пажњу Наручиоцу да Надзорни орган у случају рада са ужета неће
моћи да приђе површинама на којима се изводе радови и да изврши контролу.
ПИТАЊЕ 2:Да ли ће Наручилац ипак дозволити рад помоћу алпиниста без
обзира на чињеницу што у том случају Надзорни орган неће моћи да контролише
квалитет радова?
ПИТАЊЕ 3: На који начин ће се обрачунавати и плаћати рад који се врши са
ужета, платформе, висеће скеле? Односно, да ли се подразумева да Понуђач треба
да упише цену у ред у коме пише количина од 11.264,57 м2 а да може да комбинује
и скелу и сва остала наведена средства?
ПИТАЊЕ 4:Уколико се предаје понуда са подизвођачима, да ли је могуће и
како у обрасцу Уговора навести више од 3 подизвођача?
ПИТАЊЕ 5: Позиција предмера А1: уколико се ради без употребе скеле

потребно је примењивати посебне прописе за ту врсту радова – који су то посебни
услови?
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или
појашњења:
1.Објекат је одвојем од тротоара заштитном оградом и парком ширине 3,5-8,0
м, тако да су пролазници на безнедној удаљености, па се у том смислу неће мењати
Конкурсна докумнетација.
Конкурсном документацијом односно Моделом уговора је предвиђена
могућност вишкова радова.
2.Конкурсном документацијом је предвиђена могућност без употребе скеле,
тако да понуда која не садржи монтажну скелу, неће бити неприхватљива. Уколико
понуђач неће користити скелу приликом извођења радова не понуњава тај део у
обрасцу понуде. Довољно је да назначи – упише на самом обрасцу понуде код те
ставке да ће се радови изводити без употребе скеле.
Ако понуђач упише цену за монтажу и демонтажу скеле, обрачун ће се
извршити само за ону количину скеле која је монтирана (коришћена). Део радова
помоћу алпиниста остао би непокривен. Ако се ценом чишћења и заштите фасаде
обухвати и помоћно средство (скела, ужад, платформе), обрачунаће се цела
површина фасаде, а Понуђач може комбиновати све видове помоћних средстава за
санацију фасаде.
Надзорни орган ће се прилагодити начину извођења радова.
3.Рад са ужета, платформи, висеће скеле обухватити ценом радова на
чишћењу и заштити фасаде.Уколико понуђач за део радова користи скелу и тај
трошак ће обухватити ценом радова на чишћењу фасаде.
4.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем може имати и више од 3
подизвођача. Уколико понуђач ангажује више од 3 подизвођача може копирати
Модел уговора у word документ и додати потребан број ставова за упис података о
подизвођаима.Уколико то није могуће понуђач може умножити страницу где се
налази одредба о подизвођима и попунити ту одредбу са подацима подизвођача
које ће ангожавати, и исту приложити уз Модел уговора ( као што је случај и код
осталих образаца који се могу умножити у довољном броју примерака ако има више
поднизвођача односно чланова заједничке понуде од броја датог на обрасцу).
5.Како је и наведено у Конкурсној документацији примењиваће се посебни
прописи а не услови. Прописи који се примењују су:
1)Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр.
101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др.закон)
2)Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним
градилиштима ("Службени гласник РС", бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018)
3) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном
месту ("Службени гласник РС", бр. 21/2009 и 1/2019)
4) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришењу
опреме за рад
("Службени гласник РС", бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015 и
101/2018)
5) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при
коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду ("Службени гласник РС",
бр. 92/2008 и 101/2018)
6) Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова
("Службени гласник РС", бр. 53/97).
Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне
документације.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs ,у року од
3 дана од дана пријема захтева.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

