ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО
Панчево, Змај Јовина бр. 6
Број: 01-3277/2015
Панчево, 08.10.2015. године
Предмет: Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача за пројектовање и
постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП "Младост" Панчево,
број ЈН А119/2015
1. На страни 3/44, наводи се да је неопходно израдити Главни пројекат прекривача-Да ли је у
питању Главни пројекат пнеуматске хале? То није исто, јер је “прекривач” само део хале
2. На страни 4/44, у делу где се набраја шта све треба да садржи главни пројекат, није
наведен статички прорачун мембране, темеља и сл. А то је обавезан део главног пројекта. Да
ли је то грешка?
3. На страни 4/44, у целом тексту се спомиње пнеуматска хала-прекривач, али то није исто.
Прекривач је део пнеуматске хале. Молим вас појашњење истог
4. На страни 4/44, наводи се да оверена изјава улази у тендерску документацију као саставни
део исте, претпостављамо да је обавезна?
5. На страни 5/44, наводи се неопходни пословни капацитет-изведени радови мин вредности
40.000.000,00 динара+пдв-да ли се мисли на објекте само на територији Србије? да ли се
мисли на све објекте у наведеном периоду И у укупној вредности мин 40 000 000,00 динара
+пдв или само на један објекат ове вредности? како се проверава доказ постављања објеката
у иностранству? Шта се доставља као доказ да је најмање једна постављена балон хала била
постављена изнад отвореног базена?
6. На страни 6/44, тачка 2 И 3 – лиценце 300 И 301 су различите. Зар лиценца 301 не би
морала да се захтева посебно или у склопу тачке 2 – лиценце 310 или 311 или 301?
7. Да ли ИСО стандард 9001:2008 мора да гласи тачно баш ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ
ПРЕСОСТАТИЧКИХ БАЛОН ХАЛА-јер наведени израз није технички исправан И као такав је
непрепознатљив?
8. Молимо вас да ускладите рок важења понуде пошто се разликује јер на страни 17 стоји да
не може бити краћи од 60 дана а на страни 22 важност понуде је минимум 30 дана.
Одговори:
1. У питању је Главни пројекат пнеуматске хале. Измениће се конкурсна документација у
том смислу.
2. Подразумева се да пројекат мора да садржи све законом и правилницима-као и
правилима струке прописане елементе, којим се обезбеђује носивост, употребљивост
и стабилност објекта и извођење радова.
3. У свим описима и наводима се подразумева пнеуматска хала, а не само покривач као
елемент хале.

4.

Оверена изјава је обавезна. Обилазак локације је препорука.

5. Додатни услов “Пословни капацитет“-да је у претходне три године (од 2012. године
закључно са 2014. годином збирно) извео радове на постављању пресостатичког
прекривача (балон хале) минималне вредности 40.000.000,00 динара без ПДВ и да
достави доказ да је најмање једна постављена балон хала била постављена изнад
отвореног базена; Потписана и оверена потврда наручиоца/инвеститора о реализацији
закљученог уговора (за радове наведене у Обрасцу бр. 2). Модел потврде дат је на
Обрасцу бр. 2а у конкурсној документацији;
КАО ДОКАЗ се достављају-Списак изведених радова Образац бр.2 и Потврде
наручилаца/инвеститора о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном
Обрасцу бр. 2а из конкурсне документације или издате од стране наручилаца/инвеститора
на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи
Образац бр. 2а из конкурсне документације. Уколико понуђач наступа самостално или са
подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказе.
Уколико понуђачи наступају као група понуђача, овај услов група понуђача испуњава
заједно и доставља доказе сходно томе.
Као доказ да је објекат постављен у иностранству достављају се такође Потврде
наручилаца/инвеститора о реализацији закључених уговора које могу бити на оригиналном
Обрасцу бр. 2а из конкурсне документације или издате од стране наручилаца/инвеститора
на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи
Образац бр. 2а из конкурсне документације, на страном језику, наравно са преводом на
српски језик овереним од стране овлашћеног судског преводиоца, у складу са конкурсном
документацијом.
Изведени радови могу бити и они који се односе на постављене објекте у иностранству.
Наручилац свакако не би прописао услове који би територијално или на било који други
начин дискриминисали потенцијалне понуђаче.
Укупна вредност од 40.000.000 динара се односи збирно на све изведене радове у
наведеном периоду.
Доказ да је објекат постављен изнад отвореног базена је потврда инвеститора која мора
да садржи и тај навод.
6. Лице са лиценцом 301 иде у склопу тачке 3 (лиценца 310 или 311 или 317 или 301). У
том смислу ће бити измењена конкурсна документација.
7. Подразумева се ISO 9001:2008 или „одговарајући“, као стандард за управљање
квалитетом за област пројектовање и извођење балон хала. У том смислу ће бити
измењена конкурсна документација.
8. Што се тиче рока важења понуда, рок износи минимално 60 дана од дана отварања
понуда и у том смислу биће измењена конкурсна документација.

Комисија за јавну набавку

