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 санацији и реконструкцији базена „Чаир“ у Нишу (одлука о покретању
поступка бр. 03-3427 од 12.05.2015. године), ЈН бр. 1.3.66, одговара на захтеве и питања
заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1 oд 01.06.2015. године:
„У Предмеру ставка разни радови III.2. није дефинисано потребна висина бетонирања као
и да ли је потрабна арматуре и како се она обрачунава?“
Одговор на питање број 1 oд 01.06.2015. године:
У Предмеру радова тачка III.2. дефинисана је висина бетонирања h=110cm и није
потребна арматура, тако да се и не обрачунава.
Питање број 2 oд 01.06.2015. године:
„На ст. 32/74 позиција 8 и 12 дефинисати дебљину лимова?“
Одговор на питање број 2 oд 01.06.2015. године:
У Предмеру радова на стр. 32/74 тачка 8 и 12 наручилац ни на једном месту није
предвидео лим.
У тачки 8. предмера предвиђена је анкер плоча 30х30 cm, a кроз 5. Измену и допуну
конкурсне документације која је обављена на Порталу УЈН дана 04.06.2015. године, сагледана је
дебљина исте.
У тачки 12. предмера предвиђена је „boxer“ плоча 60х60 cm, стандардне дебљине.
Питање број 3 oд 01.06.2015. године:
„На стр. 33/74 3.71. потребно је дефинисати мало ближе позицију односно дебљину, број и
димензију степеника, димензију косе плоче као и потребну арматуру ако и она улази у обрачун ове
позиције?“
Одговор на питање број 3 oд 01.06.2015. године:
На стр. 33/74 недвосмислено је утврђено да се питање односи на поз. 3.17, а одговор је
дата кроз 5. Измену и допуну конкурсне документације која је обављена на Порталу УЈН дана
04.06.2015. године.
Питање број 4 oд 01.06.2015. године:
„Страна 33/74 4.1. и 4.2. дати шеме столарије и ближе параметрима појаснити шта се
мислило под побољшаним алуминијумским профилима?“
Одговор на питање број 4 oд 01.06.2015. године:
Шема столарије је дата кроз 5. Измену и допуну конкурсне документације која је обављена
на Порталу УЈН дана 04.06.2015. године.
Параметар који се тражи за побољшање алуминијумских профила тиче се коефицијента
топлотне проводљивости који треба да буде максимално U=1,8 W/m2K.
Питање број 5 oд 01.06.2015. године:
„Страна 37/74 3.1. дефинисати димензије огледала.“
Одговор на питање број 5 oд 01.06.2015. године:
Димензија огледала је дата кроз 5. Измену и допуну конкурсне документације која је
обављена на Порталу УЈН дана 04.06.2015. године.
Питање број 6 oд 01.06.2015. године:
„Послати шеме комплетне столарије унутрашње и спољашње“
Одговор на питање број 6 oд 01.06.2015. године:
Шема комплетне столарије унутрашње и спољашње дате су кроз 5. Измену и допуну
конкурсне документације која је обављена на Порталу УЈН дана 04.06.2015. године.

Питање број 7 oд 02.06.2015. године:
„Молимо вас да нам појасните „Измена и допуна конкурсне документације бр. 4 која се
односи на пословни капацитет „да је понуђач претходних 5 пословних година од дана
објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки изградио мин. 3 купалишна
базена, а у складу са мерама техничке заштите.
Питање: Да ли се ради о изградњи затворених базена са свим пратећим машинским и
електро радовима или могу и отворени базени?“
Одговор на питање број 7 од 02.06.2015. године:
Наручилац је одредио цитирани додатни услов за учешће у предметном поступку јавне
набавке, у погледу пословног капацитета, према члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама,
којим није ограничио понуђаче да за испуњење истог морају доказати да су изградили минимално
3 купалишна отворена или затворена базена, као што не постоје ни ограничења да ли је изградња
ових базена финансирана или суфинансирана од стране приватних инвеститора или буџета
Републике, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.
Према томе, понуђач ће, уколико докаже да је у претходних 5 пословних година изградио
минимално 3 купалишна базена, без обзира да ли су затворени или отворени, испунити захтевани
додатни услов за учешће у предмтном поступку, у погледу пословног капацитета.
Питање број 8 oд 03.06.2015. године:
„У делу неопходни пословни капацитет:
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У ПРЕТХОДНИХ 5 ПОСЛОВНИХ ГОДИНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗГРАДИО МИН. 3 КУПАЛИШНА БАЗЕНА,
А У СКЛАДУ СА МЕРАМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ (НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ).
Колике су димензије 3 базена тражених у референц листи. Није исто тако су тажени базени
5 х 10 м и ако су 50 х 25 м. Минимално је захтевати да 3 изведена базена у претходних 5 година
буду минималним димензија базена који су предмет тендера“.
Одговор на питање број 8 од 03.06.2015. године:
Наручилац је одредио цитирани додатни услов за учешће у предметном поступуку јавне
набавке у свему према члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама, који прописује да наручилац у
конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу
финансијског, пословног, техичког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у
виду предмет јавне набавке.
Наручилац је, ценећи предмет ове јавне набавке, одредио цитирани додатни услов, те
стога наручилац сматра да је исти адекватан.
Наручилац сматра да нема потребе да додатни услов у погледу пословног капацитета буде
одређен тако да се захтева да минимално 3 изграђена базена буду тачно одређених димензија.
Питање број 9 од 03.06.2015.године:
Зашто 3 базена која се траже на портају јавних набавки нису јавни спортски базени. С
обзиром да ису исти техички и безбедности услови када се граде јавни базени за грађанство и када
се граде приватни базени (како сте ви захтевали у конкурсној документацији - објашњењу).
Одговор на питање број 9 од 03.06.2015.године:
Наручилац сматра да је, ценећи предмет ове јавне набавке, потпуно адекватно затражио
додатни услов за учешће у поступку, у погледу пословног капацитета, те да нема никакве потребе
да се у оквиру овог услова захтева да изгађена 3 базена буду искључиво спортски базени.
Наручилац није ограничио понуђаче да за испуњење истог морају доказати да су изградили
минимално 3 купалишна
базена финансирана или суфинансирана од стране приватних
инвеститора или буџета Републике, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, а,
ценећи предмет јавне набавке, овакав услов сматра адекватним.

У Нишу, дана 04.06.2015. године

