На основу чл. 54. став 13. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, јавне
набавке извођења радова на изградњи рекреациoног базена са аква парком у Нишу (одлука о
покретању поступка бр. 03-3428 од 12.05.2015. године), ЈН бр. 1.3.65, одговара на захтеве и
питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1 oд 29.05.2015. године:
„Банка тражи наше изјашњење, да ли је писмо о намерама обавезујуће или није
обавезујеће.
Молимо Вас за ваше дефинисање писма о намерама да ли је обавезујуће или
необавезујуће.
Ово питање се такође односи и на писмо о намерама пословне банке за гарантни период.“
Одговор на питање број 1 од 29.05.2015. године:
Наручилац је у делу КД III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у
тачки 10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, на стр. 9/74, за предметну јавну набавку
јасно и недвосмислено, између осталог, затражио:
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла. Писмом о намерама потребно је да се издавалац - пословна банка
обавеже да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, до тренутка закључења уговора,
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће трајање банкарске
гаранције бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, као и да ће
банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са
роковима и износом које одреди наручилац као и месном надлежношћу за решавање спорова које
је одредио наручилац.
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције
за отклањање грешака у гарантном року. Писмом о намерама потребно је да се издавалац пословна банка обавеже да ће свом клијенту - понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати
у тренутку примопредаје предмета уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року, која ће гласити на износ од највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 5
дана дуже од гарантног рока одређеног моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити
безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које
одреди наручилац као и месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац.
Према томе, из напред наведеног произилази да наведена писма о намерама пословних
банака морају бити обаезујућа, и само таква писма заједно са осталом документацијом, чиниће
понуду комплетном.
Исто тако само понуђач коме ће бити додељен уговор о извођењу радова предмета јавне
набавке биће у обавези, у потпуности према моделу уговора - а касније и уговора, на основу
обавезујућег писма о намерама од своје пословне банке прибави банкарску гаранцију за добро
извршење посла, а касније и банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.
Питање број 2 од 29.05.2015. године:
„У ставу 6 о достави банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року
навели сте: „у тренутку примопредаје предмета Уговора“. Молимо Вас за појашњење .... да ли се
ово ради о примопредаји радова који су предмет Уговора.“
Одговор на питање број 2 од 29.05.2015. године:
Примопредаја предмета уговора јесте примопредаја радова која је регулисана чл. 18.
Модела уговора, који гласи:

„ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 18.

Извођач о завршетку радова писмено обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан
завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски
најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине по
један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача, и иста о примопредаји сачињава
записник.
Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом примопредаје радова,
Извођач ће бити обавезан да отклони без одлагања, а уколико не почне са њиховим отклањањем у
року од три дана или ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове
поверити другом извођачу на рачун Извођача односно наплатом средстава обезбеђења за добро
извршење посла из чл. 16. овог Уговора.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу, Наручилац ће учинити по
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбеђује Наручилац.“
Питање број 3 од 29.05.2015. године:
„Да ли можемо уместо диплимираног инжењера машинске струке са лиценцом 430 да
испунимо услове са дипл.инж.машинске струке имаоца лиценце 432.“
Одговор на питање број 3 од 29.05.2015. године:
Наручилац је изменама и допунама конкурсне документације од 28.05.2015. године већ
предвидео да понуђач који достави доказе да у радном односу на одређено или неодређено време
има дипломираног машинског инжењера са лиценцом 432 ИКС испуњава тражене додатне услове у
погледу кадровског капацитета за предметну јавну набавку.
Питање број 4 од 29.05.2015. године:
„У делу предмера радова, V машинске инсталације, опрема, атракције и ППЗ, поз. 26,
дефинисали сте ПВЦ цеви а даље у набрајању називног пречника наводите ПЕ цеви. Молимо вас
за одговор шта је овде исправно понудити ПВЦ цеви или ПЕ цеви. Такође, Вас овде молимо за
прецизније означавање пречника цеви који мора бити по стандарду СРПС.“
Одговор на питање број 4 од 29.05.2015. године:
У делу Предмера радова, V Машинске инсталације, опрема, атракције и ППЗ, позиција 26.
дошло је до словне грешке и врло јасно се види, у даљем набрајању цеви по пречницима, да се
мисли на ПЕ цеви, а не на ПВЦ цеви.

