ОШ’’ВАСА СТАЈИЋ’’НОВИ САД
Војводе Книћанина 12б
Број: 03-387/18
Датум: 26.04.2018
Поштовани у вези вашег захтева за додатним информацијам и појашњавањем Јавне набавке за јавну набавку мале
вредности услуга – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и

проширења постојеће фискултурне сале, енергетску санацију објекта и уређење
дворишта од 23.04.2018.године a у складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр.
124/12, 14/15 и 68/15) исте објављујемо на Поратлу јавних набавки и интернет страници наручиоца:
ПИТАЊЕ 1.

ПИТАЊЕ 2.

Молим вас да нам одговорите на питање у вези прирпремања понуде за јавну набавку – Израда
пројектно-техничке документације за реконструкцију и проширења постојеће фискултурне сале,
енергетску санацију објекта и уредјење дворишта – ЈНМВ 7/2018.
Као обавезне услове које понуђач мора да успуни навели сте под тачком 5. Да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, да поседује решење:

1. Решење МУП РС – Управа против пожарне полиције о испуњењу услова за израду
студије и организације заштите од пожара и пројектовање уредјаја и инсталација за
детекцију, дојаву и гашење пожара. Да ли сте под овим мислили да је потребно доставити
Решења које издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за
ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, којим се понуђач - привредно
друштво овлашћује за обављање послова израде главног пројекта заштите од пожара,
односно за обављање послова пројектовања посебних система мера заштите од пожара ?

ОДГОВОР 1
Поштовани упознати смо са поменутим Решењем Републичке комисије.Ако сте пажљиво читали ту се
ради о дискриминацији понуђача у смислу да им је обилазак локације ограничен на свега 15 дана а ради
се о отворенмо поступку где је рок за подношење понуда 30 дана. Конкретно наручилац је у овом
случају дозволио увид сваког радног дана не ограничавајући време, а и за набавку за коју је прописан
минимални рок за подношење понуда 8. дана, одредио рок од 13. дана водећи рачуна да потенцијалним
понуђачима остави довољно времена да се организују,као и да је рок за обилазак локације индентичан
року за подношење понуда.Такође наручилац није ограничио рок комуникације на одређено време нити
обилазак локације. Потенцијални понуђач у свако време може поставити питање или затражити
појашњење а наручилац ће по пријему захтева потврдити пријем и у складу са ЗЈН у законском року
одговоре и појашњења објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Такође
наручилац ће омогућити обилазак локације сваког радног дана како је и наведено у конкурсној
документацији, у било које време па све до 19,00 часова када се завршава радно време наручиоца, ако је
то потребно, уз наравно претходну најаву потенцијалног понуђача да жели да изврши обилазак локације
ради лакше организације наручиоца. На крају да напоменемо да са обзиром да се ради о изради пројекта
( поготово што се ради о школској установ) обилазако локације потребаан да би потенцијални понуђач
био упознат са ситуацијом на локцији, евентуално указао на недостатке, а и сам био у могућности да
припреми одговарајућу и прихватљиву понуду.
ОДГОВОР 2
Да поштовани како сте и навели, мисли се на Решења које издаје Министарство унутрашњих послова
Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, којим се понуђач привредно друштво овлашћује за обављање послова израде главног пројекта заштите од пожара,
односно за обављање послова пројектовања посебних система мера заштите од пожара

Поштовани јавна набавка је припремљена у скалду са ЗЈН, не дискриминишући потенцијалне
понуђаче и на основу ње се може припремити прихватљива понуда
Комисија за ЈНМВ 7/2018

