Захтев за додатним појашњењима у складу са чланом 63. став 2. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) у вези са
припремањем понуде, упућен од стране потенцијалног понуђача:
Питање:
1. „У делу предмера:
Г. ИСПИТИВАЊЕ ВАЗДУШНЕ ПРОПУСТЉИВОСТИ И ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ
ОБЈЕКТА поз. 1 : "Испитивање ваздушне пропустљивости станова у свему према
стандарду SRPS са сачињавањем Извештаја, који мора бити потписан од стране
главног извођача грађевинских радова, коопераната за уградњу грађевинске столарије
и браварије и извођача инсталације централног грејања. Узима се максимално 4% од
вредности материјала и уградње столарије и браварије."
Овим тендером није предвиђена испорука и уградња столарије и браварије.
Молимо Вас да јасније дефинишете позицију , као и димензије објекта који се испитује
и потребан број испитних места?“
Одговор:
1.
Испитиванје ваздушне пропустљивости извести у потпуности према важећем
стандарду, који дефинише метод, број мерних места и остало, постојећег енергетског
омотача предметног објекта, у тренутку када унутрашња инсталација топловодног
грејања буде завршена. Укупна површина објекта дефинисана је у конкурсној
документацији (део пројектне документације).
Обилазак објекта је обавезан, а уколико има питања након обиласка објекта одговори
се могу добити на лицу места.
Питање:
2.
„У делу предмера:
Б. - ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ У ТОПЛОТНОЈ
ПОДСТАНИЦИ
1. Демонтажа комплетне постојеће опреме и цевне мреже израђене од
црних цеви у делу техничке просторије у сутерену где је пројектована
секундарна топлотна подстаница. Демонтирану опрему одложити на
место у складу са захтевом Наручиоца.
2.Демонтажа комплетне опреме постојеће примарне подстанице
система Београдских електрана. Постојећи демонтирани плочасти
измењивач топлоте вратити Београдским електранама, остатак опреме
одложити на место у складу са захтевом Наручиоца.
Молимо Вас да прецизно дефинишете шта од опреме се демонтира и која је
удаљеност одвоза демонтиране опреме?“
Одговор:
2. Демонтажа постојеће опреме у делу постојеће топлотне подстанице где је
предвиђен У делу постојеће техничке просторије демонтира се:
- комлпетан цевни развод под плафоном са припадајућом цевном арматуром ( цеви су
димензија DN50 до DN150),
- постојеће циркулационе пумпе,
- резевоар воде cca 1 m3 који је био у функцији система за производњу паре ниског
притиска са припадајућим системом за довод воде у систем,
- дневни резервоар за мазут, смештај новопројектоване опреме.

Демонтирана опрема се одлаже на плато факултета (двориште факултета).
Обилазак објекта је обавезан, а уколико има питања након обиласка одговори се могу
добити на лицу места.
Питање:
3. „У Обрасцу бр. 9 – Референц листа предвиђено је да се упише назив, адреса,
контакт особа и број телефона Корисника радова. Да ли је прихватљиво да у Обрасцу
бр. 9, упишемо назив Наручиоца радова у случају када Наручиоц није Корисник
радова?
Ми смо потписали уговор са Наручиоцем који је ангажован као Главни извођач радова
и потврде о изведеним радовима нам потписује Наручиоц, а не Корисник радова.“
Одговор:
3. Уколико Корисник није и Наручиоц, потврда према Прилогу обрасца бр.9 је потврда
издата од стране Наручиоца , а у колони где се уписују подаци навести податке о
Наручиоцу и Кориснику како би могла да се изврши провера референце.
Питање:
4. „На стр. 47 конкурсне документације, потребно је као доказ финансијског
капацитета доставити Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за 2013., 2014. И
2015. год.
Обзиром да је законски рок за предају финансијског извештаја за 2015. год. 30.06.2016.
год. , да ли је као доказ финансијског капацитета прихватљиво доставити Извештај о
бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за претходне 3 обрачунске године за које постоје
подаци (2012., 2013. и 2014. годину) и биланс стања и успеха за 2015. годину?“
Одговор:
4. Имајући у виду да је законски рок за предају финансијских извештаја за 2015.године
био 30.06.2016.године, за Понуђаче чији се финансијски извештаји налазе у поступку
обраде те нису у могућности да доставе Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН
Агенције за привредне регистре за 2013., 2014. и 2015. годину, биће прихваћен
Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре за
2012., 2013. и 2014. Годину уз Биланс стања и успеха за 2015.годину.
У том смислу наручилац ће допунити конкурсну документацију (Испуњеност додатних
услова-део који дефинише финансијски капацитет на страни 47.)

