Електротехничка школа “Михајло Пупин ”
21000 Нови Сад, Футошка 17
тел: (021) 527-887, (021) 421-566
факс: (021) 527-887, (021) 6616-735
e-mail: javnenabavke.etspupin@gmail.com
жиро рачун: 840-1594660-91
ПИБ:101708719

Деловодни број и датум:
1040 - УП од 18.06.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И ПОЈАШЊЕЊИМА
ЈНМВ 04/2020 – МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Поштовани,
Овим путем вам шаљемо Захтев за додатним информацијама и појашњењима
конкурсне документације за ЈНМВ 4/2020 у складу са чланом 63. ст. 2. ЗЈН.
Као додатни услов у погледу кадровског капацитета између осталог захтевате:
„1 дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 (одговорни извођач радова)
који поседује и лиценцу 381 - специјалисту енергетске ефикасности у зградарству“.
Да ли ћете прихватити лиценцу 381- Одговорни инжењер за енергетску ефикасност
зграда, с обзиром да она обухвата радове који су предмет ове јавне набавке?
Одговор:
Прихвата се лиценца 381 – Одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда –
специјалиста енергетске ефикасности у зградарству.
Постављамо питање из ког разлога тражите да исто лице поседује обе лиценце?
Имајући у виду чињеницу да су услови за издавање лиценце 381-диплома машинског
ИЛИ електротехничког ИЛИ грађевинског ИЛИ архитектонског факултета и положен
стучни испит из области енергетске ефикасности зграда, сматрамо да наведи услов
дискриминише понуђаче и ограничава конкуренцију, те да је потребно да се исти
измени и прилагоди предмету јавне набавке и важећим прописима.
Линк инжењерске коморе Србије на којем
http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=projee
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Одговор:
Радови дати у предмеру и предрачуну се односе на тражене лиценце. У питању су
радови на архитектонском омоточу објекта - фасади и унутрашњим зидовима. Лиценца

381 коју поседују инжењери других струка, а које нису предмет ове јавне набавке нису
прихватљиве. Поступите по конкурсној документацији.
Као додатни услов у погледу пословног капацитета захтевате одређене ИСО стандарде
из области извођења завршних термоизолационих радова у грађевинарству .
Да ли ћете прихватити ИСО стандарде који у свом називу не садрже „завршне
термоизолационе радове“ али их свакако обухватају?
Одговор:
Прихватају се ИСО стандарди из чијег се назива може закључити да подразумевају
завршне термоизолационе радове
Као додатни услов у погледу пословног капацитета такође тражите и :
да извођач радова поседује валидан сертификат ЕТА (European Technical
Assessment) произвођача о oбучености за извођење радова на понуђеним
фасаднимсистемима , издату од стране произвођача понуђених фасадних
система
Да понуђени фасадни системи испуњавају техничке захтеве из предмера
радова .
Поставља се питање због чега се горе наведено тражи баш за ову позицију ( позиција
16, 58м2) када у предмеру постоје и други радови за које би се такође могли доставити
одређени сертификати (нпр. позиција 10, 2860 м2) ?
Одговор:
Захтевана обука – сертификат гарантује да је извођач упознат са конкретним системом
фасаде, дакле са карактеристикама датих материјала и принципима уградње.
Фасадни систем много захтевнији и комплекснији за правилну уградњу у односу на
молерске радове. Са аспекта сигурности корисника, у овом случају деце, сматрамо да
је много ризичнија нестручна уградња фасадног система у случају пада фасаде у односу
на радове које сте навели. Нажалост, у пракси се показало да се неадекватним
лагеровањем и нестручном уградњом фасадних материјала, дешавају оштећења, па
чак и рушења комплетних фасада изведених у овом систему. Обзиром да је објекат
који је предмет јавне набавке школа, безбедност је на првом месту. Поступите по
конкурсној документацији
Као додатни услов у погледу пословног капацитета такође тражите и :
„да је понуђач самостално или као члан групе понуђача, извео молерско фарбарске
радовена најмање 3 објеката јавне намене.

да је понуђач самостално или као члан групе понуђача, извео грађевинске радове на
облагању спољње фасаде каменом вуном на најмање 3 објеката јавне намене.“
Овако поствљен услов такође сматрамо неприхватљивим јер се радови на исти начин
изводе и на објектима јавне и нејавне намене тј. пословним и стамбеним објектима, те
је потпуно ирелевантно о којој врсти објекта се ради.
Одговор:
Извођење радова на објектима јавне намене захтева другачије процедуре и више
стандарде у односу на приватне инвестиције (стамбено - пословне објекте) у смислу
контроле квалитета и количине (надзорни органи), гарантних рокова и рока извођења
радова. Поступите по конкурсној документацији.
Молимо Вас да наведене услове измените тако да не дискриминишу понуђаче и
прилагодите предмету јавне набавке, а све у складу са чланом 76. ст. 5 ЗЈН, поштујући
основна начела Закона о јавним набавкама.
Молимо вас да потврдите пријем мејла , у складу са чланом 20. ЗЈН.

Комисија за јавне набавке

