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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЈАВНА НАБАВКА БР. 30/2014 – Израда II фазе пројектне документације за адаптацију
зграде Општинске управе у ул. Тихомира Матијевћа бр. 4 у Горњем Милановцу
 јавна набавка мале вредности 
Питање:
 У тачки 9.2 дат је максимални рок за израду пројекта од 10 календарских дана, што
кад се одузме викенд, даје 8 радних дана за израду пројекта. Занима ме који је разлог за
овако нереално кратак рок, на основу којих параметара сте дошли до њега и шта се
дешава уколико понуђач закључи да за ово време није могуће израдити квалитетан
пројекат?
 У тачки IV 1.2. је наведена структура запослених које фирма мора имати да би могла
да конкурише. Занима ме да ли постоји у Закону основ за овакав захтев и зашто се
онемогућавају фирме које ангажују друге фирме као сараднике да учествују у овом
послу? Законодавац је прецизно решио лиценцама ко може да израђује пројекте, зашто
је потребан и овај услов? Да ли знате да овим елиминишете из овог посла свих шест
фирми из Горњег Милановца који се баве пројектовањем и које плаћају порез овој
општини?
 У пројектном задатку за АГ пројекат постоји реченица "Посебну пажњу обратити на
оспособљавање система вештачке вентилације" Шта се тачно подразумева под овим и
на који начин је ово део АГ пројекта?

Одговор:
 Наручилац је проценио да је десет календарских дана довољно дуг рок за израду
наведене пројектне документације на основу претходних искустава за сличне врсте
послова, што не доводи у питање квалитет документације ни на који начин.
 Наручилац је конкурсном документацијом, у складу са Законом о јавним набавкама
(чл.76.) тражио да понуђач испуњава следећи додатни услов који је неопходан за
адекватно извршење предметног посла:

1) Услов: да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: да има
у радном односу на одређено или неодређено време или уговором ангажоване
дипл.инг. архитектуре и дипл. електроинжењера
Доказ: копија радне књижице или важећи уговор о ангажовању са копијом лиценце и
важећом потврдом ИКС
Из конкурсне документације, као и горе наведеног услова јасно је да понуђач не мора
сам да испуњава тражени услов, тј. да његова фирма запошљава оба инжењера, већ
може да уговором ангажује потребне инжењере или да конкурише у оквиру групе
понуђача.
 Под реченицом "Посебну пажњу обратити на оспособљавање система вештачке
вентилације" подрзумева се да у склопу просторије постоји зидан вертикални
вентилациони канал типа ,,сунт,, који је неефикасан, односно да је потребно проверити
позиције отвора према спуштеном плафону и додатком вентилатора стимулисати
проток ваздуха.
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