04 број 183-33/17
Београд, 19. 07. 2017. године
Комисија Наручиоца, образована Решењем 04 број 183-4/17 од 02.06.2017. године, за
спровођење отвореног поступка јавне набавке бр 06/2017 за набавку радова- адаптација
термотехничких инсталација са пратећим електроенергетским инсталацијама и
грађевинско-занатским радовима за објекат „Музеј 25. мај“, дана 19. јула 2017. године,
даје
СЕДМО ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ОДГОВОРЕ ЗА ЈНОП БРОЈ 06/2017
НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

1. ПИТАЊE:
„ С обзиром на транспарентности поступка јавне набавке од процеса расписивања до
реализације, молимо вас да нам доставите процењену вредност предметних радова?“
ОДГОВОР:

На основу Закона о јавним набавкама Наручилан није у обавези да објави
процењену вредност, зато и није објављена у Конкурсној документацији.
2. ПИТАЊЕ:
„ U SPECIFIKACIJI RADOVA, deo TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE, DEMONTAŽNI RADOVI, 2
VENTILACIJA-KOMORA, KANALI, ELEMENTI ZA DISTRIBUCIJU VAZDUHA I RASHLADNO
POSTROJENJE, pozicija 1.-Zidana ventilaciona komora V=70.000,00 m3/h, traži se da se izvrši
demontaža komore sa pripadajućim elementima. S obzirom da je u pitanju zidana komora da li je
predviđeno rušenje postojeće komore ili se samo demontiraju i uklanjaju elementi (ventilator,
cevi, izmenjivači,...) unutar komore? Ukoliko je predviđeno građevinsko rušenje postojeće
ventilacione komore, da li je to obuhvaćeno kroz odgovarajuću poziciju građevinskih radova, ili
je potrebno da taj deo građevinskih radova obračunamo u sklopu pozicije demontaže komore u
delu TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE?“
ОДГОВОР:

Под ставком Зидана вентилациона комора подразумева се демонтажа елемената
вентилационе коморе, а рушење зидова коморе и преградних зидова од опеке
обрађено је у делу АГ пројекта.
3. ПИТАЊЕ:
„ S obzirom da je konkursna dokumantacija sa specifikacijom radova dostavljena u PDF file-u,
radi lakše obrade ponude, molimo Vas da nam specifikaciju radova dostavite u Excel formi.“

Музеј Југославије, Београд
Ботићева 6, 11000 Београд, Србија, www.mij.rs
тел: (011) 3671485, email: info@mij.rs
Матични број: 17156390, ПИБ: 100287514

ОДГОВОР:
Наручилац није у могућности да потенцијалним понуђачима достави Excel фајл обзиром
да такав, какав је наведен у конкурсној документацији, не поседује.
4. ПИТАЊЕ:

„Молимо Вас да нам доставите технички опис и графичку документацију из
пројаката, како би добили све потребне информације и сагледали обим радова
приликом састављања понуде, јер приликом обииласка објекта и увида у пројекте,
нема довољно времена да се сагледа пун обим посла. „
ОДГОВОР:
Наручилац није у могућности да потенцијалним понуђачима достави технички опис и
графичку документацију, а да тиме не повреди члан 12. став 1. ЗЈН, те је стога и захтевао
обавезу обиласка објекта и увида у радове као и техничке описе и графичку
документацију.

Ово појашњење и одговоре објавити на Порталу јавних набавки и интернет порталу
наручиоца.
Предметни докуменат чини саставни део Конкурсне документације 04 број 183-6/17 од
22.06.2017. године.

Комисија за спровођење ЈНОП број 06/2017

