04 број 294-8/17
Београд, 26. 10. 2017.године
Комисија Наручиоца, образована Решењем 04 број 294-4/17 од 16.10.2017. године, за
спровођење отвореног поступка јавне набавке бр 08/2017 за набавку радова- адаптација
термотехничких инсталација са пратећим електроенергетским инсталацијама и
грађевинско-занатским радовима за објекат „Музеј 25. мај“, дана 26. октобра 2017.
године, даје
ПРВО ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ОДГОВОРЕ ЗА ЈНОП БРОЈ 08/2017
НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА
1. Питање:
„ Na strani 90/131 za poslovni kapacitet – Da li se dokaznica za instalisani rashladni i
grejni kapacitet od 500kW odnosi na jedan objekat ili ukupno za svih pet objekata treba
da bude min. 500kW?“
ОДГОВОР :
Инсталисани грејни и расхладни капацитет од 500 кW односи се на сваки од 5
објеката, како је конкурсном документацијом и тражено.
2. Питање:
„Na strani 90/131 za poslovni kapacitet – Da li po ovom Vašem zahtevu za dokazivanje
poslovnog kapaciteta znači da u konfornu klimatizaciju spadaju samo fan-coili i toplotne
pumpe?“
ОДГОВОР:
У комфорну климатизацију спадају сва постројења за обезбеђивање климатских
услова у просторима који су намењени за боравак људи, а не представљају
индустријски или технолошки процес. Топлотне пумпе су извори енергије, док су
fan-coil само један од типова уређаја који се користе у комфорној климатизацији.
3. Питање:
„Šta Vi podrazumevate pod rashladnim i grejnim kapacitetom?
Da li samo rashladni ili samo grejni ili zbir rashladnog i grejnog?“
ОДГОВОР:
Под расхладним капацитетом подразумева се капацитет за потребе климатизације
(хлађење и вентилација) објекта у летњем периоду, док се под грејним
капацитетом подразумева капацитет за климатизацију (грејање и вентилација)
објекта у зимском периоду. Сваки капацитет посматра се као засебан, а не као
збир.
4. Питање:
„Na strani 91/131 za tehnički kapacitet – Da li može kao dokaz da se dostavi Ugovor o
zakupu za opremu i mehanizaciju?“
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ОДГОВОР:
Уговор о закупу опреме и механизације се неćе сматрати валидним доказом
испуњености захтеваних услова.
5. Питање:
„Na strani 91/131 za tehnički kapacitet – Da li može kao dokaz da se dostavi Ugovor o
zakupu za opremu i mehanizaciju?“
ОДГОВОР:
Понуђач је у обавези да има у попису својих основних средстава описану опрему за
балансирање и регулацију која прати вендор листу.
6. Питање:
„Na strani 92/131 za kadrovski kapacitet – Da li može za lice koje ima položen stručni
ispit iz oblasti zaštite od požara kao dokaz da se dostavi Ugovor sa firmom o poslovno
tehničkoj saradnji iz oblasti zaštite od požara sa svim uverenjima?“
ОДГОВОР:
Не на начин како је то потенцијални понуђач питањем предвидео односно
уговором о пословно техничкој сарадњи, али, сходно законским прописима могуће
је уколико је фирма која има запослено лице са положеним испитом из области
заштите од пожара са свим захтеваним доказима, члан групе понуђача.
7. Питање:
„Na strani 92/131 za kadrovski kapacitet – Da li može da se dostavi Ugovor sa firmom o
vršenju poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koje ima zaposleno lice sa svim
uverenjima o položenom stručnom ispitu iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu?“
ОДГОВОР:
Не на начин како је то потенцијални понуђач питањем предвидео односно
уговором о вршењу послова из области безбедности и здравља на раду, али,
сходно законским прописима могуће је, уколико је фирма која има запослено лице
са свим конкурсном документацијом захтваним уверењима о положеном
стручном испиту из области здравља и безбедности на раду, члан групе понуђача.
8. Питање:
„ Na strani 92/131 za kadrovski kapacitet – Da li u okviru kadrovskog kapaciteta kao
dokaz raspoloživosti traženih lica za pojedine možemo dostaviti Ugovor o angažovanju
ili moraju biti zaposleni na neodređeno/određeno kod ponuđača?“
ОДГОВОР:
Конкурсном документацијом, у делу кадровски капацитет јасно је дефинисано ко
мора бити запослен, а ко може бити и радно ангажован.
Ово појашњење и одговоре објавити на Порталу јавних набавки и интернет порталу
Наручиоца.
Предметни докуменат чини саставни део Конкурсне документације 04 број 294-6/17 од
17.10.2017. године.
Комисија за спровођење ЈНОП број 08/2017
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